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ПЕРЕДМОВА 

 

Комплексний  план з управління і контролю за якістю підготовки 

здобувачів освіти, освітнім процесом, зміцнення матеріально-технічної бази  

Новокаховського приладобудівного фахового коледжу (далі Комплексний 

план) - це документ, що передбачає узгоджене прийняття рішень щодо 

цілісного (комплексного)  розвитку  закладу освіти, дає можливість 

поєднувати перспективні завдання з конкретними завданнями на кожний 

семестр, на кожен місяць навчального року.  
Комплексний план, сформований для здійснення місії фахового 

коледжу, яка спрямована  на формування якісних професійних 

компетентностей здобувачів освіти. Основне завдання, яке вирішує 

Комплексний план - забезпечення впровадження інновацій та змін в 

організації освітнього процесу шляхом розподілу ресурсів, адаптації закладу 

освіти до зовнішнього середовища, внутрішньої координації та передбачення 

майбутніх змін у діяльності фахового коледжу. 
Цей план за змістом – циклограма роботи структурних підрозділів, 

робочих та дорадчих органів закладу освіти.  

Метою розробки та реалізації Комплексного плану  на 2021-2022 н.р. є 

створення оптимальних умов для реалізації освітніх реформ у сфері фахової 

передвищої освіти.  

Сприяння осучасненню змістового, процесуального, наукового, 

методичного компонентів освітнього процесу відповідно до вимог Статуту 

фахового коледжу, освітньо-професійних програм спеціальностей та 

положень, які затверджені в установленому порядку. 

Здійснення системи профорієнтаційних заходів серед учнівської молоді 

області з метою залучення до здобуття кваліфікації фахового молодшого 

бакалавра спеціальностей акредитованих в НКПФК. 

Спрямування освітнього процесу на адаптацію до умов карантинних 

обмежень у період пандемії коронавірусу. 

Конкретні заходи щодо реалізації розділів плану, розробляються 

керівниками відповідних підрозділів та відповідальними особами за освітній 

процес, затверджуються директором закладу освіти і є невід’ємними 

складовими цього плану та обов’язковими до виконання. 

У реалізації політики у сфері якості надання освітніх послуг бере участь 

весь персонал фахового коледжу, і кожен працівник несе відповідальність за 

якість своєї праці.  

Контроль за виконанням планів ведуть директор, його заступники та 

керівники структурних підрозділів у межах своїх повноважень.  
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 І.  АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ   ГОЛОВНИХ НАПРЯМКІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НА 2021- 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

В умовах реформування освіти виникає потреба в глибокому 

осмисленню досягнень і прорахунків, і тих нових обставин на освітянській 

ниві, що розгортаються нині. Завдання освіти полягає в тому, щоб дати 

можливість усім суб’єктам освітнього процесу виявити свої таланти, творчий 

та професійний потенціал. Ця мета є провідною в здійсненні освітнього 

процесу в Новокаховському приладобудівному фаховому коледжі (далі 

НКПФК), який постійно намагається удосконалювати шляхи організації та 

змісту надання освітніх послуг, впроваджувати нові креативні підходи в 

освітній діяльності. 

Освітній процес 2020-2021 навчального року здійснювався  відповідно 

до Конституції України,  чинних Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про фахову передвищу освіту» та інших законодавчих 

документів Кабміну України, Верховної Ради України, та нормативно-

правових документів Міністерства освіти і науки України, Державних 

стандартів передвищої освіти, Статуту НКПФК та розпорядчих 

документів  Ради директорів закладів фахової передвищої освіти  Херсонської 

області. 

Діяльність закладу освіти у 2020-2021 н.р. та усіх його структурних 

підрозділів представлена цілісною системою спланованої роботи, що 

викладена у  Комплексному плані роботи, який був складений з урахуванням 

наданих пропозицій циклових комісій та керівників структурних підрозділів. 

Виконання програм з навчальних дисциплін, проведення теоретичного 

навчання, необхідних лабораторно-практичних робіт, самостійного вивчення 

навчального матеріалу проводились відповідно до робочих навчальних планів 

з кожної спеціальності та робочих програмам викладачів. Навчальні заняття 

проходилися згідно з розкладом занять на змішаній формі навчання, у зв’язку 

із заходами з протидії розповсюдження корона вірусу СОVID-19 відповідно до 

рішення Кабміну щодо запровадження карантину для всіх типів закладів 

освіти незалежно від форм власності і сфери управління та про продовження 

терміну карантину. Викладачами підготовлені дидактичні матеріали по 

дисциплінам, але ця робота потребує постійного доопрацювання.  

У 2020-2021 навчальному році  фаховий коледж  працював над 

загальною освітньою проблемою «Від інноваційного змісту освіти через 

педагогічну майстерність викладача до формування компетентного фахівця».  

На реалізацію цієї проблеми були спрямовані плани роботи циклових 

комісій, тематики педагогічних та методичних рад, нарад при директорі, 

постійно діючих семінарів - психолого-педагогічного і  класних керівників 

навчальних груп, індивідуальні плани викладачів, що сприяло оновленню  

теоретичних знань педагогічних працівників закладу освіти, практичних 

надбань і результативні наслідки контролю за освітнім процесом.   

Засідання педагогічних та методичних рад проводилися відповідно до 

планів та у визначені терміни. В умовах карантину ці засідання проводились в 

дистанційному режимі на платформі Zoom. На них  розглядались актуальні 
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освітні, виховні, психолого-педагогічні проблеми щодо підвищення якості 

знань молодших спеціалістів та молодших фахових бакалаврів за  

спеціальностями, які  акредитовані в фаховому коледжі, та удосконалення 

педагогічно-інформаційної компетентності викладачів. А саме: «Необхідність 

переходу на змішану форму навчання, розробка е-НМК дисциплін» - педрада 

16.09.2020 р.; «Шляхи реалізації методичної теми технікуму у 2020-2021 н. р.» 

- методрада 30.09.2020р., «Звіти голів ЦК про створення викладачами 

електронної бази даних навчально-методичного забезпечення дисциплін для 

змішаного навчання» - педрада 28.10.2020 р., «Виховний процес, як один із 

складників освітнього процесу в закладі освіти» - педрада 23.12.2020 р., 

«Формування професійних компетенцій здобувачами освіти спеціальності 

Комп’ютерна інженерія в системі змішаного навчання шляхом використання 

ІКТ» - педрада 24.02.2021р.,  «Специфіка фахової передвищої освіти та її 

відмінності від професійної та вищої освіти» - педрада 28.04.2021р. та інші.  

Традиційними є розгляд питань:  про роботу студентського 

самоврядування, про результати атестації викладачів, аналіз успішності та 

відвідування занять студентами по семестрам, звіти голів циклових комісій, 

аналіз роботи класних керівників зі студентами в гуртожитку, та інші питання 

організаційного та планового характеру. Плани роботи педагогічної та 

методичної ради виконані. 

На засіданнях адміністративної ради та щотижневих нарадах при 

директорові, приймались рішення оперативного характеру щодо вирішення 

поточних проблем освітньої  діяльності та господарської роботи, розглядались 

актуальні організаційні питання удосконалення роботи структурних 

підрозділів. 

Реалізуючи загальну методичну тему, викладачі фахового коледжу на 

засіданнях психолого-педагогічного семінару та семінару класних керівників 

ділилися досвідом  організації та впровадження сучасних інноваційних та 

інтерактивних технологій навчання, методики викладання, організації 

самостійної роботи студентів, використання можливостей міжпредметних 

зв’язків, організації виховної роботи в умовах змішаного навчання. Засідання 

проходили в формі практичних семінарів, конференцій, презентації 

педагогічних проєктів досвіду роботи, практичні тренінги. На  засіданнях 

виступали:  Пермінова О.А., Бутова Л.В., Забродоцька Г.Є., Загньотова В.І., 

Саніна М.П., Говорун С.М. та інші викладачі. В цьому році були організовані 

заняття з підвищення цифрової грамотності педагогічних працівників, які 

проводили викладачі  Божик С.В., Калугін Д.В.,  Маюк Роман, Маюк Руслан, 

Біляєва Г.М., заняття проходили в дистанційному та змішаному форматах, 

відповідно до рекомендацій МОН (на період локдауну). 

Цікавим і змістовним був проведений День науки (19.05.2021) на тему – 

Розвиток науки в Україні та світі – керівник Петловнюк Л.Д. Розвиток науки 

та техніки відповідних спеціальностей в історичному аспекті презентували 

Градинар Р.В., Тосенко О.М., Опята Ю.О., Волковська Л.О., про соціально-

психологічні аспекти педагогічної науки розповіла Карнаух І.М.  

На базі нашого фахового коледжу 29-30.04.2021 р. проведена                            

VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні 

аспекти розвитку обліку, оподаткування та економіки: реалії і перспективи в 
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умовах інтеграційних процесів» для студентів та викладачів ЗФПО – керівник 

Волковська Л.О. 

На засіданнях обласних методичних об’єднаннях виступали:                     

Говорун С.М., Маюк Руслан А., Полібіна К.В.  

Рівень і якість викладання навчальних дисциплін у фаховому коледжі 

забезпечується фаховою підготовкою, методичною майстерністю, почуттям 

відповідальності і творчого підходу до справи усіма викладачами. Наші 

викладачі провели ряд відкритих занять та виховних заходів, а саме:                  

Бутова Л.В., Зінченко С.І.,  Забродоцька Г.Є., Говорун С.М., Пермінова О.А., 

Градинар Р.В., Маюк Роман та Маюк Руслан.   

Всі заняття проведені на високому рівні з вмілим використанням 

сучасних інформаційних та інтерактивних методів викладання, сприяють 

передачі досвіду викладачів.  

Форма узагальнення їх роботи – статті у збірниках, які випускає рада 

директорів області;  методичні розробки та рекомендації з методики 

викладання,  сценарії занять та виховних заходів на сайтах: відео уроки в 

мережі Інтернет, Всеосвіта, методичний портал, освітнього проєкту «На 

урок»; в каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» та Всеосвіта» 

- (Біляєва Г.М., Божик С.В., Пермінова О.А., Тосенко О.М., Офатенко О.В., 

Говорун С.М. - по  1-й  роботі;  Волковська Л.О., Саніна М.П. - по 2-і роботи,    

Маюк Руслан – 3-ри роботи; Бутова Л.В.  - 8 (разом зі студентами) робіт.   

Всього 21 робота (у минулому навчальному році було 24). 

Розроблено та затверджено заходи з цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в особливий період, 

забезпечено готовність структурних підрозділів, сил і засобів єдиної системи 

цивільного захисту до дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій 

внаслідок терористичних актів, стихійних лих, епідемій. Розроблено план 

заходів щодо дотримання норм карантину. 

Незважаючи на зовнішні виклики у січні 2021   проєктною групою   

нашого закладу освіти та ВСП «Новокаховський політехнічний фаховий 

коледж Державного університету «Одеська політехніка» (Глазунова Л.І., 

директор НКПФК; Петловнюк Л. Д., зав. навчально-методичним  кабінетом; 

Біляєва Г. М., зав. відділення програмної інженерії;  Войтюк Л. М.,                            

зав. навчально-методичним  кабінетом ВСП «Новокаховський політехнічний 

фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка»;) була  

розроблена 30 годинна (один кредит ЄКТС) програма підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників - «Ефективні  рішення розробки індивідуальної 

траєкторії професійного  розвитку педагога сучасними  засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій». Мета програми - підготовка 

педагогічних працівників до побудови індивідуальної освітньої траєкторії 

професійного розвитку та представлення сучасних підходів організації 

самоосвітньої їх діяльності  засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій. Заняття проходили в офланй та онлайн з 25.01.2021 по 

29.01.2021рік відповідно до чинного законодавства. Всі учасники отримали 

сертифікати.  

Керівниками обласних методичних об’єднань викладачів фізики 

Бондаренко О.Л. та  Всесвітньої історії та історії України  Офатенко О.В.  
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проведені засідання цих об’єднань в  дистанційному режимі з використанням 

платформи Skype.  

Через карантинні заходи та відповідно до рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України  студентської олімпіади, які були заплановані на  2020-

2021 н. р. були проведені у формі творчих конкурсів.  

Конкурси захисту творчо пошукових робіт з дисциплін, у яких брали  

участь наші студенти: з правознавства – викладач Верхолаз М.Т., зарубіжної 

літератури – викладач Загньотова В.І., охорони праці – викладач 

Пироженко О.В. 

Викладачі  – Говорун С.М.,  Матвієнко А.П. підготували учасників, які 

стали переможцями та дипломантами обласних та міських конкурсів 

«Поетичний камертон Ліни Костенко», «Смарагдове місто». Студенти 

Говорун С.М. брали участь у флешмобі до дня народження Лесі Українки були 

призерами з конкурсу (образотворче мистецтво) – Ісаченко Регіна,   Рюміна 

Олена (гр. ОФ20-1Д) та Юрченко Владислав (гр. РТ18-1Д); участь у 

відкритому марафоні з української мови ім. Петра Яцика на платформі 

HUMAN брали студенти Дорошенко Вероніка, Іващенко Карина, Мазухіна 

Дар’я  (гр. Ф19-1Д). 

Корж Л.М. разом із студентами першого курсу (4 особи) брали участь у 

VІІ Всуекраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» з фізики (Кузнєцов Валерій 

(група К20-2Д) отримав диплом І ступеня); у ІХ Всуекраїнській інтернет-

олімпіаді «На урок» з математики Клиба Денис та Ісаченко Регина отримали, 

відповідно, дипломи ІІ і ІІІ ступеня.  

У Національному фіналі Міжнародної студентської олімпіади IT-

UNIVERSE – 2021 в конкурсі ERP Управління виробничим підприємством 

наші студенти Федорук Олег та Панова Анастасія стали переможцями – 

викладач Підгурська О.М. 

Друге місце в обласній олімпіаді з фінансового обліку (онлайн) посіла 

студентка 3 курсу Кичко Оксана (викладач Саніна М.П.), а в  Міжнародної 

студентської олімпіади IT-UNIVERSE – 2021 в конкурсі «Використання 

автоматизованих систем обліку» вона зайняла 9 місце із 37 (серед студентів 

коледжів та ЗВО).  

Під керівництвом викладача  Бутової  Л.В.  студенти 3 курсу галузі знань 

07 Управління та адміністрування брали участь у VІІІ Всеукраїнському бізнес-

турнірі «Стратегія фірми -  2021» (Іващенко Катерина – 4 місце; Дорошенко 

Вероніка – 5 і стали фіналістами; 4 студенти увійшли до  півфіналу); викладач, 

разом зі студентами,  активну участь брала у міжнародній кампанії з 

фінансової  обізнаності «Всесвітній тиждень грошей» (Global Money Week 

2021) та отримали сертивікати з фінансової грамотності, а фаховий коледж – 

Подяку Національного банку України.  

14.02.2021р. до Всесвітнього дня закоханих зі своїм відео кліпом у 

міському заході брали участь – Одинцова Софія та Марк Костюк  – керівники 

Коваль А.В., Матвієнко А.П., Головінов О.А.,  особливо всім запам’яталися 

виступи на «Новокаховській масляні» - керівники Коваль А.В., 

Кучинська О.Б., Головінов О.А., Матвієнко А.П. 

Плани роботи циклових комісій мали практичну спрямованість, 

питання, які обговорювалися на засіданнях комісій носили прикладний 
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характер. 

Протягом року циклові комісії здійснювала огляд програмно-

методичного забезпечення, різноманітних видів діагностики навчальних 

досягнень студентів. В період карантину кожна комісія підключилась до 

проведення дистанційного навчання.  Більшість викладачів освоїли роботу в 

гугл-класі та опанували навички проведення відео конференцій  в Zoom. 

Використовувались також вайбер і телеграм. Були скориговані робочі 

програми, переглянуті питання заліків та екзаменів, внесені корективи до 

індивідуальних планів роботи викладачів.  

Кожна з циклових комісій брала участь у загальноколеджанських та 

міських заходах. Були проведені тижні циклових комісій. (Хоча у зв’язку з 

карантином плани циклових комісій були скориговані.) Таким чином, робота 

циклових комісій, була спрямована на удосконалення й поглиблення власної 

філософії функціонування, в центрі якої – завдання підготовки 

висококваліфікованих, соціально адаптованих, освічених фахівців, які 

використовують практичні компетенції і можуть бути затребуваними на ринку 

праці.   

Методична служба фахового коледжу стратегію своєї діяльності вбачає 

в створенні умов для формування педагога орієнтованого на розвиток свого 

творчого потенціалу, глибоке осмислення себе самого, як творчу особистість.  

Рівень і якість викладання навчальних дисциплін у закладі освіти 

забезпечується фаховою підготовкою, методичною майстерністю, почуттям 

відповідальності і творчого підходу до справи усіма викладачами.   

Атестовано педагогічних працівників в 2021 р. 18 педагогічних 

працівників. В результаті атестації присвоєно: вищу кваліфікаційну категорію 

– 1 викладачу (Перміновій О.А.)  та педагогічне звання «викладач-методист» 

– 1 викладачу (Говорун С.М.) 

Таблиця 1 

Результати атестації педагогічних працівників у 2020-2021 н. р. 

 
П І П / дисципліна, яку 

викладає 

Кваліфікаційна категорія Пед. звання 

До атестації Підтвер-

дження 

Встано- 

влення 

Підтве-

рдження 

Встано- 

влення 

Говорун С.М. викладач 

філологічних дисциплін 

вища,  +    викладач-

методист 

Загньтова В.І., заст. директора з 

ВР;  

викладач зарубіжної літератури  

відповід-

ність посаді 

вища,   

+ 

 

+ 

 ВМ +  

Забродоцька Г.Є., викладач   

спеціальних дисциплін 

вища +    

Зінченко С.І., керівник фіз. 

виховання,   

викладач фіз. виховання 

відповід-

ність посаді 

вища 

+ 

 

+ 

   

 Градинар Р.В., викладач спец. 

дисциплін 

вища 

 

  

+  ВМ +  
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Глазунова Л.І., директор 

 

викладач спец. дисциплін 

відповід-

ність посаді 

вища,  

+ 

 

+ 

 + 

 

 ВМ + 

 

Чорна Н.П., викладач історії  друга     перша   

Пермінова О.А., викладач 

біології 

 перша   вища   

Кучинська О.Б. керівник гуртка  відповід-

ність посаді 

  друга   

Маюк Роман А., викладач 

комп. дисциплін 

перша +     

 Маюк Роман А., зав. 

відділенням,  

викладач комп’ютерних 

дисциплін 

відповід-

ність посаді 

перша  

+ 

 

+ 

   

Петловнюк Л.Д., зав. метод каб. відповід-

ність посаді 

+    

Пирог І.В., викладач економіки спеціаліст  друга   

Полібіна К.В., викладач 

комп’ютерних дисциплін 

друга  перша   

Саніна М.П., викладач бух. 

дисциплін 

спеціаліст  друга   

Захарченко Х.В., викладач 

історії 

спеціаліст  друга   

Макарова Л.В., вихователь відповід-

ність посаді 

 друга   

Ксьонжик І.В., викладач   перша   

Всього  - 18 

 

9 9  3  1 

 

Укомплектованість педагогічними кадрами протягом навчального року 

достатня для виконання навчальних планів по спеціальностям, акредитованим 

у закладі освіти. 

На початок навчального року педагогічних працівників - 51 особа. 

Якісний склад представлений у таблиці 2. 

Таблиця 2 

За 

категоріями 

К-ть, осіб % За 

званнями 

К-ть, осіб % 

спеціаліст 

вищої 

категорії 

32 62,7 викладач – 

методист  

10 

 

 

19,6 

 

 

спеціаліст 

першої 

категорії 

7 13,7  

старший викладач 

 

2  

 

3,9 
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спеціаліст 

другої 

категорії 

7 13,7  

спеціаліст 6 12,2 Нагороджені  

   Відмінник освіти 6 11,8 

   Нагрудний знак 

Антона Макаренка 
1 1,9 

   Нагрудний знак 

В.Сухомлинського 
1 1,9 

   Грамоти МОН 12 23,5 

   Подяки МОН 8 15,7 

 

У 2021 році Подяки МОН отримали: Божик С.В., Бондаренко О.Л. та 

Тосенко О.М.  Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» - 

Підгурська О.М. 

У 2021-2022  н. р. черговій атестації підлягають педагогічні працівники 

–    Башина С.Ф. (за посадою), Калугін Д.В. та Шепетя Є.І., Коваль А.В. (за 

посадою). 

Адміністрацією фахового коледжу в поточному навчальному році 

постійно здійснювався контроль за веденням навчальної документації (а саме: 

навчально-методичні комплекси по дисциплінам, виконання навчальних та  

робочих програм, ведення навчальних журналів, екзаменаційні та залікові 

матеріали), дотриманням графіку освітнього процесу, в тому числі - якість 

проведення теоретичних, лабораторно-практичних занять.  

Одним із головних завдань фахового коледжу — є практична 

підготовка студентів із спеціальності, тому велике значення в освітньому 

процесі має проходження різних видів практик: навчальної, технологічної, 

виробничої та переддипломної. Практика студентів здійснювалась відповідно 

до графіку навчального плану спеціальностей і забезпечена необхідними 

методичними та інструкційними матеріалами, які постійно оновлюються 

керівниками практик.     

Протягом навчального року проведено значну профорієнтаційну роботу. 

Викладачі та співробітники закладу освіти проводили профорієнтаційну 

роботу серед учнів шкіл міст  Нова Каховка, смт Чаплинка, м. Каховка, сіл 

Херсонської області для учнів 9-11-х класів. Було змінено формат проведення 

Дня відкритих дверей. 

На сайті НКПФК періодично оновлюється інформація про навчання та 

вступ до закладу освіти (Сурхаєва М.О.), зав. відділеннями (Біляєва Г.М., 

Маюк Руслан) створюють  відеоролики по спеціальностям, які розміщують в 

соціальних мережах, на каналі YouTube.   

Організована робота підготовчих курсів для слухачів, що планують 

вступити до нашого закладу освіти (8 місяців, 6 місяців та перед вступними 

випробовуваннями (1 місяць). 

Система профорієнтаційної роботи постійно перебуває в центрі уваги  

педагогічного колективу. Ці питання обговорюються та корегуються на 
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засіданнях приймальної комісії, адміністративних, педагогічних радах, 

циклових комісій. 

Для подальшого підвищення профорієнтаційної роботи планується 

вдосконалення системи взаємодії закладу освіти з управліннями освіти, 

центрами зайнятості міст та районів Херсонської області та широкого 

використання можливостей Інтернет.  

 У фаховому коледжі активно працює студентське самоврядування, 

щомісячно на засіданнях старостатів, ради студентів аналізується стан 

успішності та відвідування занять у навчальних групах. Голова студентського 

парламенту звітує про форми і методи роботи студентського самоврядування 

на засіданні педагогічної ради (28.04.2021 р.). 

За підсумками роботи 2020-2021 н.р., враховуючи позитивні досягнення 

та недоліки, педагогічним колективом, дотримуючись кращих освітніх 

тенденцій та сучасних вимог щодо якісної підготовки здобувачів освіти, 

визначено місію закладу освіти на 2021-2022 н.р.: 

– розвивати процеси демократизації, гуманізації та індивідуалізації освітнього 

процесу, впроваджувати в освітній процес економічні, інформаційно-цифрові 

та соціально-громадянські компетентності, загальнокультурну грамотність, 

обізнаність та здатність до самовираження у сфері культури, екологічну 

грамотність і здоровий спосіб життя;  

– завдання кожного викладача – визначити своє місце в оновленому змісті 

освіти,   у подальшій практичній підготовці фахівців, навчати студентів 

самостійно працювати, поглиблювати знання через використання системи 

«Інтернет» та нових комп’ютерних технологій; формувати людські духовні 

риси: любов до своєї суверенної держави, свого народу, рідного краю, мови, 

обрядів, традицій, до свого закладу освіти; 

– цикловим комісіям та всім викладачам фахового коледжу постійно 

вдосконалювати викладання дисциплін, передбачених навчальним планом, 

особливу увагу звернути на предмети математичного та природничого циклів, 

українську мову (за професійним спрямуванням), історію, іноземну мову, 

підвищувати рівень знань студентів з цих предметів.   

Політика закладу освіти в сфері якості спрямована на гарантоване 

забезпечення вимог та очікувань роботодавців, студентів освітніми послугами 

на рівні, визначеному державним та світовим ринком, і неперервне 

підвищення якості цих послуг з використанням ефективного зворотного 

зв'язку із замовниками, випускниками та студентами. Формування ризик-

орієнтованого мислення у всіх учасників освітнього процесу. 

Карантинні обмеження посилили виклики, які стоять перед закладами 

освіти України, це відноситься і до нашого закладу освіти.  

Потреба в нових підходах до навчання з обмеженням кількості 

аудиторних занять, тобто перехід на змішане навчання, залишається 

проблемним питанням для значної частини освітянської спільноти. Водночас 

лишаються вкрай актуальними такі вимоги до фахової передвищої освіти, як: 

 доступність та інклюзивність; 

 гнучкість для окремих категорій здобувачів, які працюють, мають дітей 

тощо; 
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 індивідуальна траєкторія навчання здобувача освіти. 

Вирішення цих питань неможливе без широкомасштабного впро-

вадження онлайн-технологій, ґрунтовних змін у підходах до організації 

навчання в закладі освіти та в кожній дисципліні, зокрема аналізу ролі 

аудиторних занять та ефективності їхнього проведення. 

Завдання: 

 підібрати кваліфікований персонал, які впроваджують і забезпечать 

функціонування змішаного навчання (на період карантину); 

  створити умови для підвищення кваліфікації викладачів, з метою 

покращення якості освітнього процесу; 
 підвищення іміджу закладу освіти як надійного партнера на ринку 

освітніх послуг за рахунок інтеграції освітнього процесу з виробничою 

діяльністю, удосконалення навчально-методичної та матеріально-технічної 

бази технікуму. 

Зміни мають відбутися. Це не тимчасове рішення, а можливість 

вдосконалення, переходу на новий якісний рівень надання освітніх послуг 

забезпечуючи: 

- культурний і духовний розвиток  особистості, виховання здобувачів освіти в 

дусі українського патріотизму і поваги до історії та законів України; 

- підвищення освітнього рівня молоді регіону;      

- розвиток  зв'язків з підприємствами, навчальними та науковими центрами 

регіону, України; 

- постійне вивчення попиту фахівців на ринку праці, вимог роботодавців і 

партнерів, оцінку рівня їх задоволеності для вдосконалення діяльності закладу 

освіти. 

Освітній  процес у закладі фахової передвищої освіти – це система 

організаційних і дидактичних заходів, що спрямовані на реалізацію змісту 

освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та освітньо-

професійним ступенем фаховий молодший бакалавр, що відповідають п’ятому 

розряду Національної рамки кваліфікацій. Освітня діяльність закладу освіти 

організовується з урахуванням педагогічного потенціалу, якості матеріальної 

та методичної бази фахового коледжу, можливостей застосування 

інформаційних технологій та змішаного і дистанційного навчання.  

Організаційна діяльність у 2021-2022 н. р. буде спрямована на розробку 

та виконання рішень щодо ефективної організації освітнього процесу в закладі 

освіти.  

1.1 ТИЖНЕВІ ЦИКЛОГРАМИ   
 

Для ефективної організації діяльності важливо дотримуватися 

управлінського циклу - періодичного повторення всіх основних завдань та 

функцій (видів) діяльності. 

Визначення циклів у діяльності дає змогу скласти відповідну 

циклограму роботи, яка оптимізує та спрощує діяльність педагогічних 

працівників та структурних підрозділів закладу освіти.  

Зокрема, така циклограма допомагає: 

•  усвідомити обсяг роботи, яку необхідно виконати впродовж року; 
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• побачити внутрішні ресурси для ефективної діяльності закладу освіти в 

цілому; 

•  створити умови для потужних позитивних змін і перетворень в закладі 

фахової передвищої освіти. 

 

ЦИКЛОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ  У НКПФК 

 

Дні неділі 1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 4 тиждень 

Понеділок

* 

 

Засідання студ. 

парламенту 
Засідання 

адмін. ради   

 

Засідання студ. 

парламенту 

 

Засідання студ. 

парламенту 

Вівторок 

Виховна 

година за 

планом роботи  

класних 

керівників 

Виховна  

година за 

планом роботи 

класних 

керівників 

Виховна 

година за 

планом роботи 

кл. керівників 

Виховна  година 

за планом 

роботи кл. 

керівників 

Середа 

Засідання 

циклових 

комісій 

Заняття студ. 

творчих груп, 

предметних 

гуртків та 

техніч. 

творчості  

Засідання  

психолого-

педагогічного 

семінару та 

класних 

керівників 

Засідання 

педагогічної 

ради 

Засідання метод. 

ради 

Четвер 

Загально-

коледжанські  

заходи (за 

окремим  

графіком) 

Загальноко-

леджанські  

заходи (за 

окремим  

графіком) 

Загальноко-

лед-жанські  

заходи (за 

окремим  

графіком) 

Засідання ради 

профілактики 

(за окремим 

графіком) 

 

 

П'ятниця 

Батьківські 

збори (за 

окремим 

графіком) 

Робота 

атестаційної 

комісії (за  

планом)  

Робота стипе-

ндіальної 

комісії  

  

 

* Щопонеділка о 900  нарада у директора. Розгляд поточних проблем.    

  (керівники структурних підрозділів) 

1.2  ПЛАН ЗАСІДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 
 

Педагогічна рада  -  колегіальний орган управління закладу фахової 

передвищої освіти, який визначає стратегію і перспективи розвитку закладу 

освіти, затверджує положення про організацію освітнього процесу, процедури 

внутрішнього забезпечення якості надання освітніх послуг, включаючи 

систему та механізми забезпечення академічної доброчесності. (ст.37 Закону 

України «Про фахову передвищу освіту». 

Основними завданнями педагогічної ради є: 
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- забезпечення підготовки кваліфікованих молодших спеціалістів та 

фахових молодших бакалаврів для економіки України; 

- вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасної 

нової школи, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку; 

- забезпечення фізичної підготовки й здійснення заходів щодо зміцнення 

здоров’я молодого покоління. 

 

Номер засідання, тема та  порядок 

денний 

Дата 

проведення 

 Доповідає  Результат 

І засідання  

Тема: Тактичні та стратегічні цілі освітньої діяльності НКПФК  

в 2021-2022 н. р. 

1 Про затвердження складу пед -

ради  та вибори секретаря 

педради 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор    наказ   

2 Про тактичні та стратегічні цілі 

освітньої діяльності НКПФК в 

2021-2022 н. р. 

 директор   

 

 

 

 

рішення 

педради 

  Про шляхи реалізації тактичних 

та стратегічних цілей  у 

- навчальному процесі; 

- виховному процесі; 

- методичній роботі; 

 

 

заст. дир. з НР 

заст. дир. з ВР 

зав.метод. каб 

3 Оголошення наказів по закладу 

освіти 

заст. дир. з НР 

заст. дир. з ВР 

накази 

4 Про затвердження Комплексно-

го плану з управління і контро-

лю за якістю підготовки здобу-

вачів освіти, освітнього проце-

су та оновлення МТБ НКПФК 

на 2021– 2022н. р. 

 

зав. метод. 

кабінетом  

 

Комплекс-

ний план     

5 Звіт про роботу приймальної 

комісії  в 2021 р. 

відповідаль-

ний секретар 

накази   

6 Затвердження списку виклада-

чів, які підлягають черговій 

атестації 

зав. метод. 

кабінетом 

наказ   

7 Затвердження навчальних,  ро- 

бочих планів та графіку освіт-

нього процесу на 2021-2022 н. р. 

 

 

заст. дирек. з 

НР  

 наказ 

ІІ засідання  

Тема: Створення сприятливого простору для формування   ціннісного 

ставлення студентів до  навчання 

1 Інформаційна компетентність – 

основа для формування    цінні-
 Зав. 

відділенням   

Інформація  
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сного ставлення студентів до  

навчання 
 

 

 

27.10.2021 

 2  Форми і методи формування 

студентського колективу в 

групах першого курсу 

Класні керів-

ники 

 

Рішення 

пед. ради  

 

3  Формування професійних 

компетенцій здобувачів освіти 

галузі знань Управління та 

адміністрування шляхом 

використання інноваційних 

технологій  

Голова ЦК   Інформація     

    ІІІ засідання 

1 Про стан виконання освітніх 

програм в умовах змішаної та 

дистанційної форм навчання 

 

 

29.12.2021 

 

 

Заст.  

директора з 

НР 

Рішення 

пед. ради 

2 Про  визнання підвищення 

кваліфікації пед. працівників у 

2021 році  

Викладачі Рішення 

пед. ради 

3 Про план підвищення 

кваліфікації пед. працівників на 

2022 рік 

Зав. метод. 

кабінетом, 

Рішення 

пед. ради 

4 Про правила прийому до 

НКПФК у 2022 році.   

Сурхаєва М. О.     
 

Рішення 

пед. ради 

5 Про виконання рішень 

попередніх педрад 

Голова 

педради 

Інформація 

ІV засідання  

1 Про якість загальноосвітньої та 

фахової підготовки студентів у І 

півріччі 2021-2022 н. р. Основні 

напрями роботи пед. колективу 

на ІІ семестр    

 

 

 

 

23.02.2022 

Заст. дир. з 

НР, ВР, зав. 

метод. каб. 

директор 

Рішення 

пед. ради, 

наказ  

2 Про роботу класних керівників, 

вихователя гуртожитку та 

посилення їх ролі щодо форму-

вання та збереження  контин-

генту студентів. 

  Класні 

керівники, 

вихователь 

гуртожитку 

Рішення 

пед. ради  

1 Сучасний погляд студентської 

молоді на форми і методи 

навчання та головні аспекти 

національно-патріотичного 

виховання в закладі освіти. 

27.04.2022 

 

 

 

 

Голова студ. 

парламенту  

Рішення 

пед. ради,   

2  Про підготовку студентів ІІ 

курсу до ДПА у формі ЗНО. 

Заст. дирек-

тора з НР  

Рішення 

пед. ради 

3. Про результати атестації   пед. 

працівників у 2022 році 

Голова АК Інформація,   

наказ 
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1 

 

 

Показники діяльності закладу 

освіти за  ІІ семестр 2021-2022 н. 

р. та заходи щодо поліпшення 

якості підготовки фахівців 

фахової передвищої освіти. 

 

 

 

 

29.06.2022 

Заст. дир. з 

НР 

Рішення  

пед. ради 

 

 

 

2  Проект  пед. навантаження 

викладачів на 2022-2023 н. р.  

Заст. дир. з 

НР 

Інформація 

 

2 Аналіз виконання рішень 

педагогічних рад за ІІ семестр 

2019-2020 н. р.    

Глова 

педради   

Інформація   

 

Автоматизація освітнього процесу 

№ Зміст заходів Термін Виконавці 

1 Формування та занесення даних до 

ЄДБО 

Протягом 

навч. року 

Чорна Н.П. 

2 Поновлення змісту сайту та освітнього 

порталу закладу освіти 

Протягом 

навч. року 

Голови ЦК, зав. 

відділень 

3 Удосконалення нового сайту закладу 

освіти 

Вересень – 

грудень 2020. 

Системний 

адміністратор 

4 Формування бази даних замовлень щодо 

пакету документів про освіту  

Протягом 

навч. року 

Чорна Н.П., зав. 

відділень 

5 Формування бази даних замовлень щодо 

пакету документів для замовлення 

студентських квитків   

Серпень-

вересень 2020. 

  

Чорна Н.П., 

Захарченко 

Х.В. 

 

 1.3 ПЛАН ЗАСІДАНЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РАДИ 

 

Порядок денний 
  

Доповідач Результат 

ВЕРЕСЕНЬ (06.09.2021)  

1. Обговорення та затвердження плану роботи 

адміністративної ради на 2021-2022 н. р.   

Голова   АР План  

2. Про готовність закладу освіти до початку 

навчального року.   

Заст. директора 

з АГР 

Інформація  

3. Про стан ліквідації  академічних заборгованостей 

студентами та сформованості контингенту на 2021-

2022 н. р.  

Зав. 

відділеннями 

Інформація  

4. Про організацію проходження мед. огляду пед. 

працівниками, співробітниками та студентами 

закладу освіти. 

 Думенко І.М.,   

мед. працівник   

Інформація 

5. Про стан забезпечення студентів нового набору 

гуртожитком та дотримання протиепідемічних 

вимог 

 Кузьміна З.І.   Інформація 

ЖОВТЕНЬ (11.10.2021) 
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 1. Про готовність до роботи курсів із підготовки до 

вступу в фаховий коледж на 2022 рік    

Провідний 

спец. з ПОР   

Інформація 

3. Про виконання протиепідемічних заходів на 

період карантину у зв’язку з поширенням корона 

вірусної хвороби    

Думенко І.М., 

мед. працівник   

Інформація 

4. Про заходи з протипожежної безпеки Бондаренко 

В.М. 

Інформація 

ЛИСТОПАД (08.11.2021) 

 1. Про хід освітнього процесу та відвідування 

занять студентами (По результатам проміжної 

атестації).  

Зав. 

відділеннями      

Інформація  

2. Про готовність закладу освіти до опалювального 

сезону. 

Литвинова Л.Г. Інформація 

3. Про організацію роботи  сайту закладу освіти. 

Оновлення інформації.   

Голови ЦК Інформація  

4. Про організацію роботи атестаційної комісії у 

2021-2022 н. р. 

Секретар АК Інформація 

накази  

ГРУДЕНЬ (13.12.2021) 

1. Про готовність навчальної документації до 

проведення зимової екзаменаційної сесії 

Заст. дир. з НР, 

Голови ЦК 

Інформація 

2. Про підсумки проведення інвентаризації 

матеріальних ресурсів у закладі освіти  

Пирог І.В., гол. 

бухгалтер 

Інформація 

3. Про роботу підготовчих курсів під час зимових 

канікул 

Сурхаєва М.О. Інформація 

4. Обговорення та погодження складу приймальної 

комісії на 2022 рік 

Заст. дир. з НР Інформація 

5. Про підготовку до звіту директора фахового 

коледжу за 2021 рік. 

Глазунова Л.І. Інформація 

СІЧЕНЬ ( 10.01.2022) 

1. Звітна інформація про працевлаштування після 

закінчення навчання 21- 22 н. р.     

 Сурхаєва М.О.   Інформація  

2. Про стан роботи з охорони праці в закладі освіти, 

профілактики травматизму  

 Інженер з 

охорони праці   

 Інформація   

3. Про стан укладання договорів на виробничу та 

технологічну практику. 

 

 

 

Бондаренко 

В.М. 

Інформація    

ЛЮТИЙ (14.02.2022) 

1.  Про  підготовку до проведення І та ІІ етапів 

Всеукраїнських предметних олімпіад та професій-

них конкурсів серед студентів ЗФПО    

Зав. метод. 

кабінетом 

Інформація 

 2. Про стан підготовки до атестації педагогічних 

працівників у 2022 році 

Секретар АК  Інформація 
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3. Про результати контролю з дотримання 

суб’єктами освітнього процесу правил 

внутрішнього розпорядку. 

Керівники 

структурних 

підрозділів    

Інформація 

4. Аналіз забезпечення організації курсового та 

дипломного проектування з урахуванням вимог до 

дистанційного та змішаного навчання.  

Зав. 

відділенням 

Інформація 

БЕРЕЗЕНЬ (14.03.2022) 

1. Про дотримання плану заходів щодо запобіган-

ня та протидії корупції у 2021 – 2022  н. р.    

Юрисконсульт  Інформація 

2. Про хід профорієнтаційної роботи Сурхаєва М.О. Інформація 

3. Про своєчасність проведення та реєстрації 

інструктажів, виконання вимог до ведення 

журналів з техніки безпеки, стан ТБ на робочих 

місцях, в аудиторіях  у поточному н. р.   

Бондаренко 

В.М.   

Інформація  

КВІТЕНЬ (11.04.2022) 

1. Про стан роботи зі студентами пільгового 

контингенту  

 Заст. дир. з ВР  Інформація 

2. Про хід навчального процесу та відвідування 

занять студентами (По результатам проміжної 

атестації)   

 Зав. 

відділеннями 

 

Інформація 

3. Про  результати атестації педагогічних 

працівників закладу освіти у 2022 році   

Голова АК Інформація 

ТРАВЕНЬ (10.05.2022) 

1. Про стан роботи щодо виготовлення дипломів 

для випускників 2022 року та атестатів про ПЗСО.    

Чорна Н.П.  Інформація 

2. Перспективи набору на перший курс до   НКПФК 

у 2022 році.  Особливості роботи вступної кампанії  

Відповідальний 

секретар ПК 

Інформація 

3.  Заходи з підготовки до організованого заверше-

ння навчання у 2021-2022 н. р.  

 Башина С.Ф. Наказ  

ЧЕРВЕНЬ (13.06.2022) 

1. Аналіз результатів атестації навчальних 

кабінетів, лабораторій    

Бондаренко 

В.М.   

Інформація 

Наказ  

 2. Про організацію підсумкової атестації для 

слухачів курсів із підготовки вступу до закладу 

освіти 

Сурхаєва М.О. Інформація 

3. Про ефективність роботи адмінапарату, викона-

ння наказів МОН та обласного Департаменту освіти 

Заст. дир. з НР 

та ВР   

Інформація 
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1.4  ПЛАН ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

 

Мета роботи методичної ради – поглиблення знань про 

функціонування та сучасні тенденції розвитку освіти в Україні, формування 

методичного інструментарію, який  підвищить результативність та дієвість 

методичної роботи в закладі освіти і як результат – підвищення якості надання 

освітніх послуг.  

Порядок денний Доповідач Результат   

СЕРПЕНЬ (30.08.2021) 

1. Про основні шляхи удосконалення методичної 

роботи в закладі освіти. 

Зав. метод. 

кабінетом, 

Рішення 

метод. ради   

2. Про розгляд і схвалення планової та 

нормативно-методичної документації на 2021-

2022 н.р.: 

- плани роботи ЦК; 

- плану роботи методичного кабінету; 

- планів роботи навчальних кабінетів і 

лабораторій; 

- робочих програм навчальних дисциплін 

Заст. дир. з НР 

 

Голови ЦК 

Зав. метод. 

кабінетом 

Рішення 

метод. ради   

 ВЕРЕСЕНЬ (29.09.2021) 

1. Основні  напрямки роботи методичної ради 

фахового коледжу на 2021-2022 н. р. 

Заст. дир. з НР План роботи 

2.  Обговорення та затвердження графіку та 

заходів проведення тижнів (декад) ЦК 

Голови ЦК Графік  

3. Про індивідуальні плани роботи викладачів   Зав. метод. 

кабінетом 

Інформація   

4. Про підсумки ДПА у формі ЗНО студентів ІІ 

курсів у 2021 році 

Заст. дир. з НР Інформація 

ЛИСТОПАД  (24.11.2021) 

1.Самостійна робота як складова професійної 

підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти: організація, методичне забезпечення, 

форми контролю  

Голови ЦК  Рішення 

метод. ради   

2. Про особливості проведення відкритих занять 

та виховних заходів. Вивчення, узагальнення та 

впровадження  кращого педагогічного досвіду 

викладачів  фахового коледжу. Участь у 

конкурсі «Педагогічний ОСКАР-2022»   

Зав. метод. 

кабінетом   

Інформація     

СІЧЕНЬ (26.01.2022) 

1. Аналіз роботи методичної ради за І семестр 

2021-2022 н. р.     

 Голови ЦК Рішення 

метод. ради 

2. Про результати взаємовідвідування занять 

викладачами закладу освіти      

 Заст. дир. з НР   Інформація  

 

3. Про стан ведення викладачами навчальних 

журналів академічних груп   

 Зав. 

відділеннями 

Рішення 

метод. ради  
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БЕРЕЗЕНЬ (30.03.2022) 

 1. Обговорення стану підготовки студентів до 

участі у ЗНО   

Заст. дир. з 

НР    

Рішення 

метод. ради    

2.  Про організацію, методичне забезпечення та 

проведення усіх видів практичного навчання, 

аналіз його ефективності та результативності.   

  

 

  Інформація 

3. Про публікаційну активність педагогічних 

працівників як фактор підвищення іміджу 

закладу освіти.  

Голови ЦК Інформація 

4. Про проведення Дня науки в закладі освіти. Зав. метод. каб. Заходи 

ТРАВЕНЬ (25.05.2022) 

1. Звіти голів ЦК про проведену навчально-мето-

дичну роботу. та виконання індивідуальних 

планів роботи пед. працівників в 2021-2022 н. р 

 Голови ЦК  Рішення  

метод. ради 

2. Про підготовку до літньої заліково-

екзаменаційної сесії та хід підготовки до 

державної атестації, захисту дипломних робіт 

(проєктів) здобувачів фахової передвищої освіти. 

 Зав. 

відділеннями 

 Рішення 

метод. ради   

3. Про підсумки роботи методичної ради за 2021-

2022 н. р. та проєкт плану на 2022-2023 н. р. 

Виконання рішень,  ухвалених методичною 

радою в 2021-2022 н. р. 

 Голова метод. 

ради 

 Рішення 

метод. ради   

4. Про заходи щодо забезпечення академічної 

доброчесності.    

Юрисконсульт  Інформація 

 

1.5 ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

  

У цьому навчальному році ми розпочинаємо роботу над загальною 

навчально-методичною проблемою фахового коледжу «Створення умов для 

самореалізації і вдосконалення учасників освітнього процесу, формування 

свідомої особистості з високим рівнем професійної підготовки, здатної 

успішно інтегруватися в сучасну систему соціальних відносин шляхом 

реалізації методів інтерактивного та інноваційного навчання». Робота над 

даною темою розрахована на два роки (два етапи).   2021-2022 н.р. – І  етап 

роботи над даною темою, мета якого:  

 вивчення, пропаганда і поширення інноваційних методів викладання та 

виховання; 

 підготовка метод. розробок, рекомендацій, статей та інших матеріалів до 

публікації у періодичних виданнях, рекомендованих МОН України; 

 підготовка виступів на засіданні психолого-педагогічного семінару, 

педагогічних читаннях, семінару класних керівників, засіданнях циклових 

комісій та обласних методичних об’єднаннях.     

Завдання: 
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- розвиток інформаційної культури і комп’ютерної грамотності 

викладачів; 

- розвиток професійно-комунікативних компетентностей суб’єктів 

освітнього процесу; 

-  залучення студентів до роботи над загальною науково-методичною 

темою  як мотивація успіху  при вивченні дисциплін та формування 

толерантного середовища в закладі освіти. 

 

Циклограма  реалізації загальної навчально-методичної проблеми  

Зміст  роботи Виконавці Строки 

виконання    

Підготовка та підвищення рівня кваліфікації 

педагогічних працівників: 

 1. Проведення навчання для педагогічного 

колективу  закладу освіти  за навчальними 

курсами: 

 -  теорія і практика застосування педагогами 

особистісно-розвивальних технологій (проєктне 

навчання, веб-квести, кейс-технологія, імітацій-

но-ігрове та мультимедійне навчання (семінар-

тренінг); 

 - створення культури інноваційного розвитку 

(круглий стіл);  

 - роль класного керівника в освітньому процесі 

фахового коледжу (педагогічний консиліум). 

 Обмін ідеями та досвідом. 

 

 

Зав. метод. 

кабінетом 

 

Голови ЦК 

 

 

Викладачі  

 

Класні 

керівники 

 

Протягом 

навчального 

року  

  

Здійснення консультативної й практичної 

допомоги педагогічним працівникам  з 

відповідних напрямків впровадження  загальної 

теми фахового коледжу: консультації, психоло-

го-педагогічні семінари, практикуми, тренінги   

Зав. метод. 

кабінетом, 

соціальний 

педагог 

Протягом 

навчального 

року 

 

Проведення інструктивно-методичних заходів з 

метою  розвитку інформаційної культури і 

комп’ютерної грамотності викладачів  

Адміністра

ція 

Голови ЦК 

Постійно,  

засідання 

метод. ради, 

ЦК тощо 

Самоосвіта педагогічних працівників з окремих 

аспектів загальної теми закладу освіти 

Викладачі Згідно плану 

роботи,  звіти   

Фронтальне відвідування занять із наступним 

аналізом з метою визначення рівня практичного 

розв’язання проблеми викладачами фахового 

коледжу. 

Адміністра

ція, члени 

методичної 

ради 

Наради, 

засідання ЦК 

 Особиста участь пед. працівників у тематичних 

конкурсах, підготовка студентів до участі у 

предметних олімпіадах, професійних та творчих 

конкурсах тощо. 

Голови 

ЦК, 

викладачі 

Протягом 

навчального 

року    
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Очікувані результати: 
 особистісне сприяння та засвоєння учасниками освітнього процесу 

сутності та науково-теоретичних засад загальної теми закладу освіти; 

  практичне використання педагогами досягнень науки, передового 

педагогічного досвіду; 

 підвищення ефективності самоосвітньої діяльності педагогів. 

   

1.6 ПЛАН РОБОТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СЕМІНАРУ ТА 

СЕМІНАРУ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ 

Мета  роботи семінарів: 

 пошук та підтримка творчих педагогів, сприяння запровадженню їхніх 

розробок до освітнього процесу; 

 підвищення ефективності педагогічної праці завдяки обміну професійним 

досвідом з колегами, підвищення мотивації педагогічної діяльності; 

 актуалізація освітніх проблем серед педагогічних працівників закладу 

освіти, підвищення їх інформованості про сучасний стан системи освіти, 

залучення   до обговорення проблем фахової передвищої освіти України. 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 

та форма 

проведення 

Виконавці 

1.  Затвердження плану роботи семінарів.  

Інформаційні стратегічні напрямки 

формування особистості в багатови-

мірному ІК середовищі. 

08.09.2021 

 

Інформацій-

но-теорети-

чне заняття 

Заст. дир. з ВР 

 

Зав. метод. 

кабінетом       

2.  У педагогічну скарбницю викладача 

Теми: 1) Використання графічного 

планшету для навчання он-лайн; 

2) Використання ІКТ як засобу 

інтерактивної співпраці викладача і 

студента    

20.10.2021 

Круглий стіл: 

презе-нтація 

твор-чих 

надбань 

педагогів 

  

Сушко І.В. 

 

 

Божик С.В. 

3.  Теми: 1) SMART- освіта в контексті 

глобальних змін. 

2) Перспективи використання 

інноваційної SMART-освіти в ЗФПО.   

3) Діджитал-технології в освітньому 

процесі – реальність чи майбутнє?    

17.11.2021 

Дискусійна 

трибуна з 

проблем  

Сердечнюк О.В     

 

Біляєва Г.М., 

Полібіна К.В., 
Бондаренко О.Л 

Саніна М.П. 

4.  У педагогічну скарбницю викладачів 

Теми: 1) Сучасні мультимедійні тех-

нології навчання як засіб формування 

професійної спрямованості студентів  

15.12.2021 

інформаці-

йно-практи-

чне заняття 

  

Шепетя Є.І. 

 

 

Тарасенко О.В 
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2) Сторітелінг як інноваційна методи- ка 

комунікації та мотивації в практиці   

освітньої діяльності   

5.  Педагогічні читання: Увага  до 

особистості   

Теми: 1) Рефреймінг в освітній 

діяльності та повсякденному житті 

педагога. 

2) Емоційний інтелект і його можливості. 

3) Тайм-менеджмент – технологія 

управління часом.  

4) Як увімкнути в собі друге дихання? 

19.01.2022 

 

Інформацій-

не заняття з 

елементами 

тренінгу 

  

 

Петловнюк 

Л.Д. 

 

Яворська О.В.  

 
Бутова Л.В. 

Шаповалов В.М 

Кулініч В.І. 

6.  Круглий стіл: Конфлікти – це норма 

життя  

Теми: 1) Ставлення до конфлікту. 

Поведінка у ситуації конфлікту. 

2) Світ взаємин: як навчитися запобігати 

та вирішувати конфлікти? 

16.02.2022 

Дискусійна 

трибуна 

 

  

 

Половко Г.Д.,  

Калугін Д.В., 

Карнаух І.М., 
Пермінова О.А 

7.  Круглий стіл: Увага  до особистості 

студента 

Теми: 1) Реалізація принципів контролю 

при формуванні студентського колективу   

2) Готовність студентів випускних груп 

до професійної діяльності (аналіз 

анкетування)  

16.03.2022 

 

Дискусійна 

трибуна 

 

  

 

Соц. педагог 

 

 

Волковська 

Л.О.  

8.  У педагогічну скарбницю класних 

керівників 

Тема: 1) Можливі проблеми дезадаптації 

студентів. 

2) Способи вирішення проблем 

дезадаптації студентів першого курсу  

20.04.2022 

 

інформаці-

йно-практи-

чне заняття 

 

  

 

Соц. педагог 

 

Говорун С.М. 

Карнаух  І.М. 

9.  День науки. Круглий стіл: Увага  до 

особистості педагога 

 1) Самоосвіта протягом життя – 

реальність, виклики 

2) Професійне самоусвідомлення 

педагога 

3) Як підвищити свою самооцінку?  

18.05.2022 Зав. метод. 

кабінетом   

Голови ЦК 

10.  Підведення підсумків роботи семінару, 

обмін досвідом, завдання на наступний 

навчальний рік.  

15.06.2022 Зав. метод. 

каб., заст. дир. 

з ВР,   

голови ЦК 

викладачі 
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1.7 ПЛАН РОБОТИ РАДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ   

 

№ 

з/п 

Зміст роботи термін 

виконання 

Відповідальні 

1 Сформувати списки студентів «групи 

ризику», студентів схильних до 

порушень дисципліни 

Вересень      Класні керівники 

2 Організувати рейди-перевірки поведінки 

студентів на заняттях, перервах, у 

гуртожитку 

1 раз у 

семестр 

Члени ради про-

філактики, заст. 

дир.  з ВР, зав. 

відділення   

3 Організувати виступ членів ради 

профілактики на загальних (класних) 

батьківських зборах 

 За 

окремим 

графіком 

Заст. директора з 

ВР,члени ради  

профілактики 

4 Заслуховувати на засіданнях ради профі-

лактики   студентів, що скоїли правопо-

рушення і  систематично порушують 

правила внутрішнього розпорядку 

фахового коледжу (в присутності батьків) 

Протягом 

року 

Зав. відділення-

ми, кл. керівни-

ки, члени ради 

профілактики 

5 Надавати допомогу в проведенні заходів 

протягом декади правових знань, а саме: 

- організація роботи з органами юстиції, 

КМП на теми: «Молодь і  протиправна 

поведінка», «Адміністративна і  кримі-

нальна відповідальність», «Мораль і 

право» (І курс), 

- «Насилля», «Соціальне сирітство», 

«Торгівля людьми», «Збереження 

психічного здоров’я»,  «Злочин і кара»,  

«Ігроманія» (II-IV курси); 

 - зустрічі-бесіди у гуртожитку;  

- олімпіада з правових знань   

Листопад 

2021,  

квітень 

2022 

Верхолаз М. Т., 

Чорна Н.П. 

Заст. директора з 

ВР, ЦК соц. - 

гуманіт. 

дисциплін, 

запрошені 

фахівці відділу 

поліції, 

соціальних 

служб міста 

6 Залучити студентів з девіантною 

поведінкою до участі в гуртках 

художньої самодіяльності, предметних 

тижнях, технічної творчості, спортивних 

секціях 

Постійно Кл. керівники, 

керівники 

гуртків, спорт. 

секцій тощо 

7 Продовжити заслуховування на 

засіданнях ради такі питання: 

 - про роботу зі студентами «групи 

ризику» та дітьми-сиротами; 

- про участь «проблемних» студентів у 

позакласній роботі 

 Квітень 

2022 

Березень - 

травень 

2022 

 

 

Соц. педагог 

 

Керівники 

гуртків, секцій 

8 Оновлювати постійно діючу  виставку 

сучасної літератури в бібліотеці закладу 

освіти  

Постійно Бібліотекар 
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1.8 ВИХОВНА ТА ПОЗААУДИТОРНА  ДІЯЛЬНІСТЬ, РОБОТА 

ГУРТКІВ ТА СЕКЦІЙ 

Мета: концепція виховної роботи полягає у створенні методологічних 

засад для системної і цілеспрямованої діяльності щодо виховання молодої 

людини – патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як 

суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну 

гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадські права та виконувати 

обов’язки, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі 

як громадянин, сім’янин, професіонал, носій української національної 

культури. Виховна та позааудиторна робота передбачає створення цілісної 

системи виховання молоді шляхом реалізації таких завдань: 

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно 

до її інтересів та можливостей; 

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів 

України, державної символіки та історичних святинь; 

- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних 

та культурних надбань українського народу; 

- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як 

духовного коду нації; 

9  Надавати консультації педагогам з 

питань індивідуальної роботи з 

«важкими» підлітками 

Постійно   Соц. педагог 

10 Діагностика «Акцентуація  характеру» (І 

курс)  діагностика «Агресивності»; 

- анкетування «Загальне пізнання видів 

насилля» 

Лютий 

2022 

Березень 

2022 

Соц. педагог 

Кл. керівники 

11  Тиждень правових знань у закладі освіти  

  (за окремим планом)  

Листопад  

2021 

Викладачі 

правознавства 

12 Аналіз зайнятості студентів в позаауди-

торний час  та обговорення планів 

організації дозвілля в канікулярний 

період 

Грудень 

2021 

Заст. директора з 

ВР 

13 Проведення рейду «Пропуски занять», 

«Запізнення». Проведення роботи зі 

студентами, які мають пропуски занять 

без поважних причин   

Постійно Зав. 

відділеннями, 

члени ради, 

класні керівники 

14 Аналіз індивідуальної та колективної 

роботи зі студентами, схильними до 

правопорушень 

Квітень 

2022 

Кл. керівники, 

зав. відділ., соц.. 

педагог 

15 Організація зустрічей підлітків з 

лікарями, юристами … 

За домов-

леністю 

Заст. директора з 

ВР 

16 Аналіз ефективності роботи ради 

профілактики за навчальний рік 

Червень 

2022 

Члени ради 

спільно з 

адміністрацією 
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- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, 

людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими 

потребами; 

- створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, 

високої мотивації до навчання та праці як основи конкурентоспроможності 

громадянина, а відтак й держави; 

- сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я; 

формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя; 

- задоволення естетичних та культурних потреб особистості; 

- виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, 

бездуховності, антигромадської діяльності; 

- створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів; 

- виховання поваги до свого навчального закладу, дотримання і розвиток 

його академічних традицій; 

- реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання. 

 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

І.  Організаційна робота Термін 

виконання 

Виконавці 

1. Проведення анкетування серед студентів 1-3 

курсів, формування органів студентського 

самоврядування в групах (вибори активу). 

Жовтень 

2021 

Кл. керівни-

ки, соц. 

педагог 

2. Організація розселення студентів у гуртожитку  З 30.08. по 

10.09. 2021  

Комендант 

гуртожитку,  

кл. 

керівники,   

3. Запис студентів 1 курсу в гуртки і спортивні 

секції, гуртки художньої самодіяльності.  

 

Вибори студентського парламенту  

Вересень   

2021 

 

Жовтень 

2021 

керівники 

гуртків, 

секцій 

Загньотова 

В.І. 

4. Забезпечити регулярну інформацію про життя 

студентів  у фахового коледжу в радіогазеті, на 

сайті закладу освіти 

Постійно  Загньотова 

В.І., студ. 

парламент 

5. Робота активу закладу освіти з питань:  

-  забезпечення діяльності органів студентського 

самоврядування;   

-  дотримання правил внутрішнього розпорядку і 

техніки безпеки  в  закладі освіти 

 Вересень 

2021– 

червень 

2022 

Зав. відділ.,  

класні керів-

ники, заст. 

дир. з ВР, 

інженер з ОП  

6. Організація відпочинку студентів під час 

зимових та літніх канікул  

Січень,    

Липень 

2022 

Загньотова 

В.І., кл. кері-

вники 

7. Організація загальних виховних годин Протягом 

навч. року 

Загньотова В.І.  

Матвієнко А.П.  

Коваль А.В. 
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8. Організація чергування академічних груп у 

фаховому коледжі 

Щотижнево  Кл. керівни-

ки, 

комендант 

9. Контроль роботи гуртків: вокалу, театру, танцю, 

спортивних секцій 

Протягом 

року 

Загньотова 

В.І.   

10. Складання списку пільгових категорій 

студентів, групи «ризику», соціального паспорту 

груп нового набору 

Вересень 

2021  

Кл. керівни-

ки, зав.  

відділен., 

соц. педагог 

11. Зібрати банк даних про обдарованих студентів, 

створити стенд найкращих досягнень: забезпечити  

умови і можливості  талановитим студентам,  

спортсменам для  реалізації  їх творчого, 

інтелектуального та фізичного  потенціалу 

Протягом 

року 

Заст.  дир. з 

НР, ВР, 

Зінченко 

С.В.    

12. Проведення  студентських  олімпіад, творчих 

конкурсів. спортивних   змагань (відповідно до 

нормативних документів, які регулюють освітній 

процес в закладі освіти) 

Протягом 

року 

 Заст.  дир. з 

НР, ВР, 

Зінченко 

С.В., голови 

ЦК   

13. Проведення профорієнтаційної роботи.  Протягом  

року 

Секретар ПК, 

Матвієнко 

А.П.  

14. Продовжити роботу по створенню електронно-

го музею та  удосконаленню сайту закладу освіти. 

Постійне оновлення інформації. 

Протягом  

року 

систем. адмі-

ністратор, 

голови ЦК,  

заст. дир. з 

ВР 

15.Скласти і затвердити плани виховної роботи, 

гурткової роботи, спортивних секцій у закладі 

освіти  і в гуртожитку 

Вересень 

2021 

Загньотова 

В.І. 

керівники  

структурних 

підрозділів 

16. Провести загальні збори студентів, що живуть 

у гуртожитку. Інструктаж з техніки безпеки, 

користування електроприладами в жилих  

кімнатах та кімнатах побутового призначення. 

Правила етикету. Режим тижня.  Вибори старост.   

Вересень 

2021 

Заст. дир .з 

ВР, 

комендант і 

вихователь 

гуртожитку   

ІІ. Військово-патріотичне виховання 

1.  До Дня захисників та захисниць  України, 

Збройних сил України  провести зустрічі з 

представниками АТО, військової частини 

Жовтень; 

грудень 

2021  

 Голова ЦК 

соц.–гума-

нітарних 

дисциплін 

2. Організація і проведення диспутів-бесід у  

студентських групах,  екскурсій, походів та ін.  на 

військово-патріотичну тематику 

Протягом  

року  

Класні 

керівники 
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3. До  Дня захисників та захисниць України,   Дня 

Українського козацтва, Дня Збройних Сил 

України провести конкурс стройової пісні серед 

груп 1 курсу. Організувати змагання з різних видів 

військово-спортивних ігор.   Участь у міських 

заходах. 

Жовтень  - 

грудень 

2021 

 Викладачі 

фіз. вихов. 

та 

дисципліни 

«Захист 

України»    

4. Провести військово-спортивні змагання  

«Козацькі розваги» під час проведення навчань з 

цивільної оборони 

Березень-

квітень  

2022 

Класні 

керівники, 

викладачі 

фіз. вихов. 

та цивільно-

го захисту  

5.  Вивчення історії та традицій закладу освіти. 

Оновлення матеріалів електронного музею 

фахового коледжу. 

Протягом 

року 

 Викладачі 

історії, клас. 

керівники, 

Шамшин А.  

6. Постійно поповнювати куточок бойової слави Протягом 

року 

 Викладач 

«Захисту 

України» 

7. День пам’яті та примирення. Заходи, присвячені 

77-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі.   

Участь у заходах міста. 

08-09.05. 

2022 

Заст. 

директора з 

ВР 

8. День Героїв Небесної Сотні. Участь у заходах 

міста. Проведення виховних годин. 

18.02.2022 Заст. дир. з 

ВР, класні 

керівники 

ІІІ. Заходи громадсько-соціальної спрямованості 

1. Перша класна година:  «Прагнемо миру». 

«Будуємо справжню демократичну країну»        

01.09.2021  Класні 

керівники 

2. Участь у заходах до Дня пам’яті жертв 

Голодомору, героїв Крут та політичних репресій, 

до Дня Соборності України. Організація і 

проведення радіогазет , бесід, годин спілкування.  

 

Протягом 

року (дати 

за календа-

рем) 

 

Заст. дир. з 

ВР., комісія 

соц.-гум. 

дисцип. кл. 

керівники 

3. Сприяти реалізації обласної програми «Молодь 

Херсонщини».  

Постійно  

 

Заст. дир. з 

ВР 

4. До дня чорнобильської трагедії організувати 

перегляд документальних фільмів про події 1986 

року та провести бесіди по групах "Дзвони 

Чорнобиля", взяти участь у міських заходах. 

Хвилина мовчання. 

Квітень 

2022 

Заст. дир. з 

ВР, класні 

керівники 

5. Організувати випуск газет по групах до Дня 

української писемності та мови, провести мовну 

вікторину на заняттях.    

Листопад 

2021 

Викладачі 

філолог.  

дисциплін    

56. Година поезії «Т.Г.Шевченко у творчості поетів-

земляків»; 

Березень 

2022 

 Викладачі 

філолог.  

дисциплін    
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- Відеоекскурсії по Шевченківських місцях 

(перегляд документального фільму)   

7. Участь у міських, обласних конкурсах,  

присвячених Дню Європи. Брати участь у міських 

усних конференціях,  присвячених питанням 

Євроінтеграції України 

За окремим 

планом 

Загньотова 

В.І., 

студент.  

парламент  

8. Залучення студентів до пошукової діяльності з 

виявлення та вивчення невідомих сторінок історії 

та культури Херсонщини. Проводити конкурси 

художніх  творів дослідницьких та творчих робіт з 

історії та культури  населених пунктів області. 

За планом 

роботи 

клубу  

Клуб 

«Патріот» 

 Офатенко 

О.В.  

 

9. Постійно залучати молодь до високого 

мистецтва, провести екскурсії до міської 

картинної галереї (групи І курсу) 

Грудень 

2021 

 

Загньотова 

В.І., кл. 

керівники  

10.З метою виховання у молоді любові до рідного 

міста, краю, провести екскурсії до музею історії 

міста (І курс)  

Грудень 

2021  

кл. 

керівники 

11. До Міжнародного дня рідної мови провести 

диктанти на заняттях з української мови. 

21 лютого  

2022 

Викладачі 

укр. мови   

 12. Провести благодійну акцію до Міжнародного  

дня миру 

21 вересня 

2021 

Заст. дир. з 

ВР 

13. Провести заходи до Дня визволення України 

від фашистських загарбників: 

- бесіди, семінари, круглі столи «Внесок України у 

боротьбу проти фашизму»  

28 жовтня 

2021 

Заст. дир. з 

ВР, кл. 

керівники 

ІV. Трудове  і професійне виховання 

1. Впорядкування прилеглої до коледжу території, 

закріплених міських ділянок 

Постійно  Заст. дир. з 

АГД 

2. Провести огляд-конкурс  на кращий кабінет, 

лабораторію, навчальну аудиторію 

Травень 

2022 

Бондаренко 

В.М., 

атестаційна 

комісія  

3. Проводити інструктажі з безпеки життєдіяльно-

сті, дотримання правил поведінки та санітарно-

гігієнічних норм 

Постійно  Бондаренко 

В.М., 

Думенко І.В.      

4. Проведення конкурсів за професійним 

спрямуванням (радіотехніка) 

За план. ЦК Голова ЦК 

5. Брати участь в  предметних обласних, 

Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах, 

творчих конкурсах, фестивалях та ін. заходах   

За планом  

ОМО 

Голови ЦК, 

викладачі 

6. Організація  зустрічей з успішними 

підприємцями, бізнесменами  міста 

Протягом  

року 

Загньотова 

В.І.  

7. Провести бесіди до Всесвітнього дня безпечно-

го Інтернету під гаслом “Разом для найкращого 

Інтернету”. 

 08.02.2022 ЦК комп’ю-

терної   

інженерії    

8. Провести бесіди в академічних  групах до 30 листопа- ЦК комп’ю-
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Міжнародного дня захисту інформації да 2021 терної та 

програмної 

інженерії 

9. Підготувати відеоролики з професійної  або 

соціальної тематики    

 Протягом 

року 

Циклові 

комісії 

V.  Пропаганда здорового способу життя 

1. Організація і проведення заходів: 

 - до Дня фізкультури і спорту провести День 

здоров’я  згідно з програмою «Молодь 

Херсонщини»; 

- день фізкультурника у місті (спортивні 

змагання);  

 

09.09.2021 

 

 

 

  

 

Зінченко 

С.В.  

 

 

 

- першість міста з легкоатлетичного кросу; 10. 2021  Зінченко С.В.  

- до Дня відмови від паління: провести турніри з 

шахів та настільного тенісу у гуртожитку; 

18.11.2021  

 

Зінченко С.В., 

студ. рада  

- першість   з волейболу  серед студентських груп 

в закладі освіти; 

Листопад 

2021  

Кулініч В.І.  
 

- до Дня боротьби зі СНІДом, наркоманією, участь 

у заходах фахового коледжу та міста; 

01.12.2021 

 

Заст дир.  з 

ВР. 

- Першість студентських груп закладу освіти  з 

баскетболу; 

Березень 

2022 

Зінченко 

С.В.  

 - Міжнародний день без Інтернету (бесіди) під 

гаслом «Один день без гаджетів»; 

Січень 2022  

 

 

- Дня боротьби з туберкульозом: бесіди по групах, 

тестування; 

24.03.2022  

 

Думенко І.В    

  

до Всесвітнього дня здоров’я:  

- змагання студентських груп з футзалу;  

Квітень  

2022 

Кулик С.І. 

 

- змагання студентських груп з легкої атлетики; Травень  Зінченко С.В 

2. Організація та проведення медичного огляду 

студентів 

За графіком Думенко І.В  

3. Випуск сан-бюлетенів, тематичних газет, 

проведення анкетування в рамках тижня «За 

здоровий спосіб життя».  

Грудень 

2021 

 

Думенко І.В  

студ. 

парламент  

4.  Оновлювати  новою інформацією стенд про 

шкідливі звички 

Протягом 

навч. року 

Думенко І.В  

 5. Організувати роботу наркологічного посту.  

Оновлення тематики заходів. 

 Протягом 

навч. року 

Думенко І.В   

VІ. Організація студентського самоврядування 

1. Ознайомлення студентів І курсу з основними 

правовими документами, що регулюють освітній 

процес в закладі освіти: Статутом та Правилами 

внутрішнього розпорядку та ін. документами 

Вересень 

2021 

кл. керівники, 

  

2. Вибори активу студентського самоврядування: 

- студ. парламенту, старост навчальних груп 

нового набору 

- студентської ради гуртожитку 

Вересень 

2021 

 

 

Загньотова В.І  

Кузьміна З.І., 

вихователь 

гуртожитку 



31 

 

- старост секцій у гуртожитку  

3. Проведення соціологічних досліджень,  тестів Протягом  

року 

Соц. педагог   

4. Випуск радіогазет до пам’ятних дат Протягом 

року 

Загньотова В.І  

5. Участь у роботі педагогічної ради (в межах 

розгляду питань студентів), раді профілактики  

За планом 

роботи  

Члени студ. 

парламенту 

(відповідно до 

наказу) 

6. Організація виховної роботи та роботи 

студентської ради в гуртожитку  

 За 

планом  

роботи 

Вихователь, 

голова студ. 

ради 

7. Зустрічі здобувачів освіти  та мешканців 

гуртожитку з адміністрацією закладу освіти  

За необхі-

дності 

Загньотова 

В.І. 

Кузьміна З.І. 

8. Заходи до  Дня матері і Дня сім’ї Травень 

2022 

Загньотова В.І  

Коваль А.В. 

вихователь   

9. Акції милосердя: 

 - до Дня інвалідів 

 - до Дня Святого Миколая 

 - вахти пам’яті до Дня Голодомору 

 - до Дня Чорнобиля 

 - у пам’ятника «Чорний тюльпан» 

  - Червоного Хреста 

 - до Міжнародного дня допомоги.  

Протягом 

року 

(дати за 

календа-

рем) 

Кл. керівники, 

студентський 

парламент 

Оновлення списків студентів для отримання 

державної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

інвалідам та студентам сиротам і позбавленим 

батьківського піклування. 

По мірі 

необхідно

сті 

Соц. педагог 

10. Проведення оглядів художньої самодіяльності 

для студентів І-ІІІ курсів: «Приборка має 

таланти!» 

Жовтень 

2021 

Студ. 

парламент 

кер. гуртків 

13. Участь у заходах, присвячених календарним 

святам та традиціям  закладу освіти. 

Протягом 

н. р. 

Студ. 

парламент 

кер. гуртків 

14. До Міжнародного Дня студента взяти участь у 

коледжанських та міських заходах 

 

17.11. 

2021  

Студ. 

парламент 

кер. гуртків 

VІІ.  Морально-правове виховання 

1.   Провести зустрічі до Всесвітнього дня Дитини, 

надати благодійну допомогу покинутим дітям у 

пологовому будинку. 

19-22.11. 

2021 

Кл. керівники, 

члени студ. 

парламенту 

2. національний урок пам’яті  благодійну акцію 

«Подарунки   дітям»! 

Вересень 

2021 – 

Студ. рада, 

кл. керівники 
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травень 

2022 

3. До Дня пам’яті жертв голодомору і політичних 

репресій провести екскурсію до Свято-

Андріївського храму м. Нова Каховка та взяти 

участь у міських заходах. 

28.11.  

2021  

Кл. керівники, 

Заст. дир. з ВР  

4. Популяризація системи наставництва в закладі 

освіти зі студентами, які знаходяться в групі 

ризику 

Протягом 

року 

кл. керівники, 

соц. педагог 

5. Робота Ради профілактики правопорушень, 

індивід.  робота   кл. керівників та зав. 

відділеннями  зі студентами, схильними до 

правопорушень. 

 Постійно Зав. від., кл. 

керівники, 

соц. пед., 

 заст. дир. з ВР 

6. Виявлення найбільш складних за характером 

студентів, складання планів для роботи з ними 

Постійно Соц. педагог,  

кл. керівники 

7. Провести лекторії по групах за тематикою:  

- "Про права та обов'язки громадян України у 

відповідності до законодавства" 

 -  що таке «мораль»? 

- знайомство з   Кодексом академічної 

доброчесності закладу освіти 

Грудень 

2021   

 

травень 

2022 

Викладачі 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

8.  Проводити зустрічі з працівниками 

правоохоронних органів 

За домов-

леністю 

Загньотова В.І  

9. Проведення тижня правових знань Квітень 

2022 

Викладач 

правознавства   

10. Проводити   рейди в гуртожитку   Щомісяця Зав. відділ., кл. 

керівники 

11. Організація лекцій з лікарями: наркологом, 

гінекологом, венерологом, підлітковим терапевтом 

Протягом 

року 

Заст.  дир. з 

ВР   

 

1.9 ПЛАН  РОБОТИ   ГУРТОЖИТКУ 

 

Основна мета – педагогічне керівництво побутом студентів, організація 

самообслуговування і дотримання правил внутрішнього розпорядку, 

створення сприятливого морально-психологічного клімату, умов для 

комфортного мешкання. У процесі організації виховної та культурно-масової 

роботи серед студентів гуртожитку реалізуються основні її напрями з 

урахуванням специфіки сфери побуту та плану виховної роботи в закладі 

освіти.  

 

№ 

з/п 

Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

І. Організаційна  робота 

1 Підготувати гуртожиток до нового 

навчального року.  

Серпень 

2021 

Зав. гуртожитку 

вихователь 
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2 Рейд-огляд кімнат для поселення Серпень 

2021 

Зав. гуртожитку 

вихователь 

3 Організувати та провести збори 

мешканців гуртожитку: 

а) ознайомлення з правилами 

внутрішнього розпорядку, режимом 

дня, правилами пожежної безпеки; 

б) перевибори студради та завідуючих 

секторами, затвердження плану роботи 

на рік; 

в) виконання режиму дня мешканцями 

гуртожитку, робота з 

правопорушниками; 

г) стан самопідготовки та збереження 

майна гуртожитку; 

д) дотримання правил поведінки 

мешканцями гуртожитку; 

є) організація та проведення ремонту 

гуртожитку в кінці навчального року. 

2021 

 

вересень 

 

 

жовтень  

 

 

листопад  

 

 

грудень  

2022 

лютий - 

березень   

червень 

Зав. гуртожитку 

вихователь 

4 Вибори ради гуртожитку, старост 

секцій.   

Вересень 

2021 

Зав. гуртожитку 

вихователь 

5 Проводити засідання студентської 

ради гуртожитку (згідно зі складеним 

планом) 

щомісяця 

 

Вихователь 

студрада 

6 a)  Забезпечити умови для адаптації 

студентів І курсу 

Вересень 

2021 

Зав. гуртожитку 

вихователь  

7 b)  Проводити індивідуальні бесіди з 

мешканцями гуртожитку з питань 

дотримання задовільного санітарного 

стану кімнат, збереження майна та ін. 

Постійно 

 

Зав. гуртожитку 

вихователь  

 

8 c) Провести бесіду   серед мешканців 

гуртожитку «Гуртожиток – мій дім, ми 

живемо в нім».   

2021 

листопад 

грудень 

Зав. гуртожитку 

вихователь 

9 d) Реєстрація студентів по гуртожитку Вересень 

2021 

Зав. гуртожитку 

10 e) Підтримувати тісні зв’язки з 

керівниками груп та батьками 

студентів щодо дотримання 

дисципліни у гуртожитку 

Протягом 

року 

Зав. гуртожитку 

вихователь 

11 f) Провести збори першокурсників. 

Ознайомлення студентів 1-го курсу з 

основними правовими документами, 

організаційні питання. 

Вересень 

2021 

Зав. гуртожитку 

вихователь 

12 g) Інструктаж з правил техніки безпеки, 

пожежної безпеки в гуртожитку. 

Вересень 

2021  

лютий 2022 

Бондаренко В.Н. 

Кузьміна З.І. 
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5 Організація та проведення поточного 

ремонту в кімнатах гуртожитку  та 

інших приміщеннях 

Червень 

2022 

 

Зав. гуртожитку, 

вихователь, 

студ. рада 

6 Збір та оформлення інформації про 

життя в гуртожитку на сайт закладу 

освіти 

Протягом 

року 

Зав. гуртожитку 

вихователь, 

студ. рада 

ІІ. Навчальний напрям роботи 

1 Своєчасне розміщення на 

інформаційному стенді змін щодо 

розкладу занять та дзвінків 

Щоденно  Навчальний 

сектор  

2 Контроль за відвідуванням та 

запізненням студентів на заняття 

Щоденно Навчальний 

сектор 

ІІІ. Напрям безпеки життєдіяльності та громадсько-соціальної 

спрямованості 

1 Організація чергувань на вечорах 

відпочинку та інших заходах 

Постійно  Сектор сусп. 

порядку 

2 Провести інструктаж з правил техніки 

безпеки, пожежної безпеки в 

гуртожитку. Контроль за вимогами 

щодо БЖД 

Щомісячно  Сектор сусп. 

порядку 

3 Зустріч з медпрацівником. Лекція на 

тему «Профілактика вірусних 

захворювань та COVID – 19» 

Вересень 

2021 

січень 2022 

Сектор 

суспільного 

порядку 

ІV. Інформаційно-організаційний напрям 

1 Оновити стенди: оголошень, 

поздоровлень, інформації 

Постійно  Сектор інформ. 

орг. роботи 

2 Інформувати класних керівників груп, 

батьків щодо порушень правил 

проживання в гуртожитку. 

Постійно  Зав. гуртожитку 

вихователь, 

студ. рада 

3 Висвітлення новин на сайті «Життя 

гуртожитку» 

постійно Сектор інформ. 

орг. роботи 

 V. Громадянське та військо-патріотичне виховання 

1 Брати активну участь у святкуванні 

знаменитих дат у житті України 

Протягом 

року 

Вихователь, 

студ. рада 

2 Організація та проведення диспутів, 

бесід військово-патріотичного та 

громадянського спрямування 

За планом 

виховної 

роботи 

закладу 

освіти  

Вихователь 

студ. рада 

3 Провести вечір до Дня захисника та 

захисниць України 

15.10.2021 

 

Вихователь 

студ. рада 

4 Брати участь у святкуванні Дня 

вчителя в закладі освіти. Підготувати 

стінгазети 

01.10.2021 Вихователь 

студ. рада 
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5 Брати участь у заходах до Дня пам’яті 

жертв Голодомору та політичних 

репресій, до Дня Соборності України. 

Організація і проведення диспутів, 

бесід. 

За планом 

виховної 

роботи 

закладу 

освіти 

Зав. гуртожит-

ком, вихова-

тель, студ. рада  

 

6 Провести бесіди: «Моя земля – земля 

моїх предків»; 

«Люби і знай свій рідний край» 

Жовтень 

2021 

березень 

2022 

Вихователь, 

студрада 

7 Диспут «Розплата за шкідливі звички»  Березень 

2022 

Вихователь, соц. 

педагог студрада 

VІ.     Культурно-масова робота 

1 Організація та проведення вечора до 

Дня захисника та захисниць України, 

День козацтва 

Жовтень 

2021 

Сектор 

культурно-

масової роботи 

2 Організація та проведення заходу, 

присвяченому Дню студента, присво-

єння звання «Студент-мешканець 

гуртожитку» 

Листопад 

2021 

Сектор 

культурно-

масової роботи 

3 Провести вечір «Королева Осінь» 

Виставка поробок присвячених осені 

Листопад 

2021 

Сектор 

культурно-

масової роботи 

4 Організація та проведення святкового 

заходу «Новорічні приколи» 

Грудень 

2021 

Сектор 

культурно-

масової роботи 

5 Проведення святкового вечора, 

присвяченого Дню Святого Валентина 

Лютий 2022 Сектор 

культурно-

масової роботи 

6 Організація і проведення вечора, 

присвяченого Міжнародному 

жіночому Дню 

Березень 

2022 

Сектор 

культурно-

масової роботи 

7 Проведення кулінарного шоу                                

«Борщ – це БОРЩ» 

один раз в 

квартал 

Сектор 

культурно-

масової роботи 

8 Бесіда «Культура телефонної розмови, 

чи нормально дружити через Інтернет» 

Березень 

2022 

Вихователь, 

студрада 

9 Проводити випуск святкових газет-

поздоровлень до Дня іменинника 

протягом 

року 

Вихователь, 

студрада 

VІІ. Морально-правове виховання 

1 Взяти участь у проведенні свята 

Першого дзвоника 

01.09.2021 Вихователь, 

студрада 

2 Організувати зустріч мешканців 

гуртожитку з працівниками 

правоохоронних органів. 

Жовтень 

2021 

Березень 

2022 

Зав. гуртожитку 

вихователь  



36 

 

2 Провести огляд-конкурс  на кращу 

кімнату, секцію, кращого старосту 

секції 

Квітень -

травень 

2022 

Вихователь, 

студ. рада 

3 Проводити огляд преси та телепередач 

на правову тематику.   Лекція на тему 

«Кредит-онлайн»   

Листопад 

2021 

Вихователь   

4 Гра-тренінг «Культура поведінки 

закоханих» 

Березень  

2022 

Вихователь, соц. 

педагог 

5 Година спілкування «Які твої мрії і як 

їх здійснити» 

Квітень 

2022 

Вихователь, 

студрада 

6 Круглий стіл «Конфліктна ситуація: як 

з неї вийти» 

Травень 

2022 

Вихователь, 

студрада 

VІІІ. Превентивне виховання 

1 Шляхом спостереження, 

індивідуальних бесід виявити 

студентів схильних до правопорушень, 

зловживання спиртними напоями, 

тютюнопаління.  Проводити 

індивідуальні бесіди з ними та їх 

батьками. 

Протягом  

року 

 

Зав. гуртожитку 

вихователь  

 

2 Випуск стінгазет про шкоду куріння, 

спиртних напоїв та наркотиків. 

Заслуховувати порушників дисципліни 

на засіданнях студентської ради 

 Протягом 

навч. року 

 

Вихователь, 

студ. рада  

3 З метою профілактичної роботи щодо 

порушень правил внутрішнього 

розпорядку, провести виховні заходи в 

гуртожитку. Заслуховувати 

порушників дисципліни на засіданнях 

студентської ради. 

 Протягом 

року 

Зав. гуртожитку, 

вихователь, 

студрада 

ІХ. Родинно-сімейне виховання 

1 Взяти участь у загальноколеджанських 

зборах батьків 

Серпень 

2021 

Зав. гуртожитку 

вихователь 

2 Підтримувати тісний зв'язок з ріднею 

та опікунами студентів-сиріт та 

позбавлених батьківських прав 

Постійно  

 

Зав. гуртожитку 

вихователь  

 

3 Інформувати батьків та опікунів про 

поведінку їх дітей, що мешкають у 

гуртожитку. 

Постійно  

 

Зав. гуртожитку 

вихователь  

4 Виховувати загальнолюдські норми 

поведінки у стосунках юнаків та 

дівчат, якості сім’янина (бесіди, 

перегляд відео тощо) 

Протягом  

року 

Вихователь 

студ. рада 

5 Бесіда «Закон про сім’ю” Квітень 

2022 

Вихователь 

Верхолаз М.Т. 

Х. Формування здорового способу життя 
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1.10 ПЛАН РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

Мета   —  виховання у студентів свідомого ставлення до свого здоров’я 

та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я 

здобувачів освіти в фаховому коледжі. 

1 Участь у підготовці та проведенні 

«Дня здоров’я в фаховому коледжі» 

 За планом 

вих. роботи 

Зінченко С.В. 

  

2 До Міжнародного дня боротьби з 

наркоманією та наркобізнесом:  

- конкурс плакатів.  Бесіда з лікарем-

наркологом   

Березень 

2022 

 

Думенко І.М. 

 

3 До дня профілактики інфекцій, що 

передаються статевим шляхом: «Щира 

розмова»  

- бесіда з лікарем-венерологом 

Квітень 

2022 

 

Вихователь, 

Думенко І.М. 

4 До Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом:  

– розмова з лікарем-пульманологом 

Березень 

2022 

 

Вихователь, 

Думенко І.М. 

5 Проведення бесід по пропаганді 

здорового способу життя   

Протягом  

року 

Вихователь, 

студ. рада 

6 Облаштування та нагляд за спорт. 

майданчиком біля гуртожитку 

постійно Сектор спортив- 

но-оздоровчої 

роботи 

7 Організувати і провести змагання з 

настільного тенісу серед студентів, які 

мешкають у гуртожитку з іншими 

навчальними закладами 

Жовтень 

2021 

Сектор спортив-

но-оздоровчої 

роботи 

8 Організувати і провести змагання  з 

волейболу серед студентів гуртожитку 

Квітень-

травень 

2022 

Сектор спортив-

но-оздоровчої 

роботи 

ХІ.  Екологічне виховання 

1 Залучення студентів до озеленення 

території, кімнат, поверху 

осінь 21 

весна 22 

Вихователь 

студрада 

2 Участь мешканців гуртожитку в сус-

пільно-корисній трудовій діяльності:  

- організація чергувань на секціях; 

- організація проведення благоустрою 

території, прилеглої до гуртожитку 

постійно Зав. гуртожитку 

вихователь 

студрада 

3 Рейди-перевірки санітарного стану 

кімнат і висвітлення їх результатів у 

«Дзеркалі чистоти» 

протягом 

року 

Вихователь 

студрада 

4 Проведення рейду-контролю щодо 

збереження води, електроенергії та 

санітарного стану секцій 

раз на 

тиждень 

Вихователь 

студрада 
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Завдання фізичного виховання: 

 створення оптимальних умов для формування здорового організму 

молодої  людини; 

 формування санітарно-гігієнічних умінь та навичок; 

 тренування та загартування молодого організму; 

 виховання волі, розвиток спритності, краси тіла і рухів;  

 формування потреби у протидії та запобіганні негативним звичкам, 

створення умов для активного відпочинку студентів. 

 

№ 

з/п 

Найменування заходів Дата 

проведення 

Відповідальний 

1 

Проведення виборів та перевиборів 

фізоргів навчальних груп 

Вересень 

2021 

Викладачі фіз. 

виховання 

Проведення переатестації студентів, 

які мають відхилення у стані здоров’я, 

створити медичні групи, видати наказ 

Вересень, 

2021 

Викладачі фіз. 

виховання,  

Зінченко С.В. 

Провести “День здоров’я”  (згідно з 

положенням та окремими 

нормативними документами  щодо 

запровадження карантинних заходів) 

Вересень 

2021 

 Зінченко С.В.  

2 

Скласти графік навчально-

тренувальних занять, внести зміни до 

«Положення про спартакіаду фахового 

коледжу серед студентів» (за 

необхідності) 

Жовтень 

2021 

  

Зінченко С.В. 

Початок І етапу масових спортивних 

змагань серед  навчальних груп з 

легкої атлетики та кросу 

Жовтень 

2021 

Викладачі фіз. 

виховання  

Першість закладу освіти з футболу 

серед збірних команд І курсу 

Жовтень 

2021 

Викладачі фіз. 

виховання  

3 
Навчально-тренувальні заняття з 

загальної фізичної підготовки 

протягом н.р.  Викладачі фіз. 

виховання  

4 
ІІ етап змагань серед навчальних груп з 

легкої атлетики, кросу, ЗФП, футболу 

Березень –

квітень 2022 

Викладачі фіз. 

виховання  

5 
Місячник рухливих та спортивних ігор 

серед навчальних груп І, ІІ, ІІІ курсів 

Травень 2022 Викладачі фіз. 

виховання  

6 

Навчально-тренувальні заняття  

збірних команд з видів: баскетбол, 

волейбол, футбол, легка атлетика, ЗФП, 

настільний теніс, шахи 

Жовтень 

2021 – 

травень 2022 

Викладачі фіз. 

виховання 

7 

Змагання на першість області серед 

закладів ФПО з видів спорту 

відповідно до положення обласного 

управління з фіз. виховання та спорту: 

баскетбол, легка атлетика, крос, 

Протягом 

року  

Викладачі фіз. 

виховання, 

Зінченко С.В. 
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футбол, волейбол, настільний теніс, 

шахи 
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1.11   ПЛАН  РОБОТИ  СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

Мета діяльності соціального педагога: соціально-педагогічний 

патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги 

соціально незахищеним категоріям студентів з метою подолання ними 

життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу. 

Завдання: 

- надавати соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб 

студентів; здійснювати соціально-педагогічний супровід освітнього процесу; 

соціально-педагогічний патронаж незахищених категорій студентів; сприяння 

соціальному і професійному визначенню особистості, дбати про соціальну 

адаптацію молоді; 

- вивчати та оцінювати особливості діяльності і розвитку студентів, 

мікроколективу (групи), студентського колективу в цілому, організовувати 

взаємодію молодіжних та дитячих громадських організацій з закладом освіти; 

досліджувати спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та 

сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального 

середовища та джерела негативного впливу на студентів; 

- прогнозувати на основі спостережень та досліджень посилення негативних 

чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості 

студента; 

- надавати рекомендації студентам, батькам або особам, які їх замінюють, 

викладачам та іншим особам з питань соціальної педагогіки;  

- надавати необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу 

студентам, які потребують піклування чи перебувають  у складних життєвих 

обставинах; 

- сприяти захисту прав студентів, представляти їхні інтереси у ССД, у 

правоохоронних та судових органах; 

- брати участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, 

ведення здорового способу життя, сприяти попередженню негативних явищ 

серед студентів; 

- оформити соціальний паспорт закладу освіти. 

 

Зміст  роботи Термін  

проведення 

Виконавці 

1. Діагностичні   заходи  

Робота зі студентами: 

- складання  соціального  

паспорту закладу; 

- «Тиждень соціальної 

підтримки» з метою визначення  

соціально вразливих груп 

студентів; 

- вивчення особливостей   

соціально-адаптованого періоду 

студентів 1 курсу;  

 

Вересень 2021 

 

  

 

 

Жовтень 2021 

 

 

Листопад 2021 

 

Соціальний педагог 

 

Соціальний педагог, 

класні керівники 

 

Соціальний педагог 

 

 

Соціальний педагог,   
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- проведення діагностики 

особливостей реагування у 

конфліктній ситуації;  

- діагностика характерного типу 

темпераменту студентів; 

- відвідування занять з метою 

спостереження за студентами, 

які потребують соціально-

педагогічної допомоги 

Робота з батьками: 

- вивчення соціально-побутових 

умов життя сімей, що опинилися 

в складних життєвих умовах, та 

студенти «групи ризику», 

соціального оточення, виявлення 

негативних та позитивних 

впливів, проблем, особистісних 

потреб. 

 

 

Березень 2022 

 

Протягом  року 

за запитом 

 

 

 

Протягом  року 

за запитом 

 

класні керівники 

 

Соціальний педагог 

 

Соціальний педагог 

 

 

 

 

Соціальний педагог 

 

 

2. Прогностичні  заходи. 

Робота зі студентами: 

- проведення опитувань, 

анкетувань. 

Робота з батьками: 

- проведення бесід та лекторіїв; 

- опитування,  анкетування   на  

батьківських  зборах  у групах. 

Робота  з  педколективом: 

- участь у роботі педагогічної 

ради, висвітлення соціально-

педагогічних питань соціальної 

адаптації студентів; 

 

Протягом  навч. 

року 

 

Протягом  року 

(за потребою) 

 

 

За планом роботи 

пед.  ради  

 

 

 

Соціальний  педагог 

 

Соціальний  педагог  

у  співпраці з заст.  

дир.  з ВР 

 

Соціальний педагог 

 

 

3. Консультативні  заходи. 

Робота зі студентами: 

- консультативна  робота  за 

потребою  студентів; 

- консультативна  робота  з  

дезадаптованими  студентами. 

Робота з батьками: 

- консультація батьків з  питань 

захисту і охорони  прав  дитини. 

- робота з попередження 

насильства у родині по 

відношенню до дітей , 

підготовка  буклетів, відео тощо; 

Робота  з  педколективом: 

 

Постійно 

 

  

 

 

Протягом  навч. 

року 

 

 

Лютий 2022 

 

 

 

Соціальний  педагог 

Соціальний  педагог 

 

 

Соціальний педагог 

у  співпраці з ЗД  з 

ВР 

Соціальний педагог 

 

 

Соціальний  педагог 
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- індивідуальні консультації  для  

педагогічних  працівників. 

Протягом  року, за 

потреби 

4. Захисні  заходи. 

Дослідження  соціуму: 

- організація взаємодії 

громадських організацій із  

закладом освіти. 

Робота зі студентами: 

- проведення  просвітницьких  

заходів: 

а) Тренінгове заняття «Пізнай 

себе»; 

б) Бесіда «Подолання явищ 

вживання небезпечних 

алкогольних та наркотичних 

речовин та їх дія на організм 

людини»; 

в) Відеолекторій  на тему “Як 

обминути лихо” з переглядом 

відеофільму “Станція 

призначення - життя”, 

«Небезпечна гра». Торгівля 

людьми 

г) Тренінгове заняття «Скажемо 

«Ні»  шкідливим звичкам». «Ні 

насиллю!»  

д) Лекція «Суїцидальні прояви у 

підлітків» 

Робота з батьками: 

- виступи на батьківських зборах 

з актуальних  проблем  захисту  

прав  дитини 

Робота  з  педколективом: 

- участь  у педагогічних  нарадах  

та  консиліумах  з  висвітлення  

соціально-педагогічних  питань  

та  інформування  педколективу  

з питань  охорони  та  захисту  

прав  дитини 

 

Протягом  навч. 

року 

 

 

Протягом  нав. 

року: 

 

Жовтень  

 2021 

Листопад 2021 

 

 

 

Грудень 2021 

 

 

 

 

 

Квітень 2022 

 

  

Травень 2022 

  

 

 

За  потребою 

 

 

протягом року 

(за потребою) 

 

 

  

 

 

Соц. педагог, 

представники 

громадських 

організацій 

Соціальний педагог 

 

Соціальний педагог 

 

Соціальний педагог 

 

 

 

 

Соціальний педагог 

 

 

 

 

 

Соціальний педагог 

  

 

Соціальний  педагог  

у  співпраці з ЗД  з 

ВР 

 

соціальний педагог  

 

 

Соціальний педагог 

 

 

5. Профілактичні  заходи  

Робота зі студентами: 

- профілактика  тютюнопаління,  

наркоманії  серед студентів та 

інших шкідливих звичок; 

 

Протягом  навч. 

року 

 

Листопад 2021 

 

Соціальний  педагог  

у  співпраці з  ЗД  з  

ВР 
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а) проведення акції, зустрічей зі 

спеціалістами з профілактики 

вживання наркотиків; 

- антиалкогольна  та  

антинаркотична  просвіта  

(буклети, стенди); 

- формування  у студентів  

навичок здорового  способу  

життя,  негативного  ставлення  

до  наркотичних  речовин,  

алкоголю,  паління: 

а) опитування на ведення 

здорового способу життя; 

- профілактика  і   надання  

соціально-педагогічної  

допомоги студентам,  які  

потерпають  від насильства  в  

родині  і  поза нею; 

- профілактика  відхилень  

поведінки,  ведення  картотеки  

«важких»  підлітків,  

індивідуальна  робота  з  ними: 

- визначення статусу в групі; 

- профілактична робота зі 

студентами, що мешкають у 

гуртожитку 

 

За  окремим  планом 

 

Протягом  навч. 

року 

 

 

 

Жовтень 2021 

 

По мірі звертання 

студентів 

 

 

Протягом навч. 

року 

 

 

 

Жовтень 2021 

за окремим планом 

Соціальний  педагог  

у  співпраці з  ЗД   з  

ВР 

Соціальний педагог 

 

Соціальний педагог, 

медичний працівник 

 

 

 

Соціальний  педагог 

 

Соціальний  педагог 

 

 

 

Соціальний  педагог 

 

 

 

Соціальний  педагог  

у  співпраці з кл. 

керівниками та 

вихователем 

гуртожитку  

6. Соціально-перетворювальні  заходи. 

- здійснення  соціально-

педагогічного  патронажу  

соціально незахищених  

категорій  студентів; 

- сприяння   адаптації  студентів 

у  соціумі; 

- взаємодія  з  організаціями,  які  

надають  соціальні  послуги  для 

студентської  молоді. 

Протягом  навч. 

року 

 

 

Постійно 

 

Протягом  року 

Соціальний  педагог 

 

 

 

Соціальний  педагог 

 

Соціальний  педагог 

7. Організаційні  заходи. 

- планування  роботи  на  рік, 

місяць,  погодження  планів; 

- систематичне  оформлення   

необхідної  документації,  

журналів  обліку  роботи,  

спостереження,  ведення  обліку  

студентів соціально  вразливих  

категорій; 

Вересень 2021, 

коректування 

протягом  року 

 постійно 

 

 

 

 

Постійно 

Соціальний  педагог 

 

Соціальний  педагог 

 

 

 

 

  

Соціальний  педагог 
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-  добір  соціально-педагогічного  

інструментарію; 

-  обробка  результатів  соціаль- 

но- педагогічних  досліджень; 

- участь  у  науково-практичних  

конференціях,  семінарах, 

засіданнях творчих  груп  

  

За  окремим  планом 

 

За планом їх роботи 

 

Соціальний  педагог 

 

Соціальний  педагог 

 

 

1.12  ПЛАН  РОБОТИ  ЮРИСКОНСУЛЬТА 

 

Мета діяльності  - це певні напрями впливу юридичної практики на 

освітній процес у закладі освіти та його суб'єктів, забезпечення  правового 

управління навчальним закладом. 

Основним завданням юридичної служби є організація правової роботи, 

спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання 

невиконанню вимог законодавства, Кодексу академічної доброчесності та 

інших нормативних актів  закладом освіти, його керівником та працівниками 

під час виконання покладених на них  функціональних обов'язків, а також 

представлення інтересів технікуму в суді. 

 

№ 

з/п 

Завдання Термін виконання 

1 Захист  інтересів суб’єктів освітньої діяльності 

в правоохоронних, контролюючих та судових 

органах  

Протягом 

навчального року 

2 Забезпечення  законності освітнього процесу  в 

закладі освіти. Здійснення  контролю за 

виконанням наказів, розпоряджень, посадових 

інструкцій, положень виданих у  закладі освіти 

Протягом 

навчального року 

3 Здійснення  контролю, виявлення недоліків та 

розробка пропозицій  щодо правового усунення  

виявлених порушень трудової дисципліни  

Протягом 

навчального року 

4 Розробка  та укладання різних видів договорів  Протягом навч. року 

5 Проведення  процедури з конкурсних  

закупівель товарів, робіт та послуг  

Протягом 

навчального року 

6 Правова  допомога інспектору з кадрів 

(прийом, звільнення, накладання 

дисциплінарних стягнень та інше)  

Протягом 

навчального року 

7 Правова  допомога суб’єктам освітнього 

процесу закладу освіти  

Протягом 

навчального року 

8 Участь  в роботі атестаційної комісії з питань 

атестації пед. працівників фахового коледжу  

За графіком роботи 

9 Участь у засіданнях педагогічної, 

адміністративної та методичної рад  закладу 

освіти 

За графіком їх 

роботи 
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10 Участь у роботі теоретичних семінарів  За графіком їх 

роботи 

11 Представництво   інтересів фахового коледжу в 

державних органах влади, перед 

підприємствами, установами та організаціями 

не залежно від форми власності. 

Протягом року 

12 Брати участь у заходах по формуванню 

правової культури студентів 

За планом виховної 

роботи    

13 Участь у роботі циклової комісії дисциплін 

соціально-гуманітарного циклу 

За планом роботи ЦК 

1.13 ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ 

1.13.1 КОМІСІЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО   ЦИКЛУ 

 № 

з/п 

Тема засідання Термін Відповідальні 

 

1  

1. Затвердження робочих програм та 

програми для підготовчих курсів на 2021-

2022 н. р. 

2. Обговорення та внесення змін до пед. 

навантаження викладачів на 2021-2022 н. 

р.  

3. Рекомендації до затвердження планів 

роботи ЦК, кабінетів та графіку їх роботи. 

4. Про організацію та проведення першої 

класної години:  «Прагнемо миру». 

«Будуємо справжню демократичну країну»        

  

31.08.2021 

Тимофієнко 

В.О. 

 

Викладачі   

 

 

 

Викладачі 

історії та 

класні 

керівники 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

1. Обговорення і затвердження 

індивідуальних планів викладачів. 

2. Складання та затвердження плану 

заходів тижня філологічних дисциплін та 

проведення предметних олімпіад.  

3. Про проведення інформаційної години 

до Дня пам’яті жертв нацистського 

режиму у Бабиного Яру.  

4. Залучення студентів до пошукової 

діяльності з виявлення та вивчення 

невідомих сторінок історії та культури 

Херсонщини. Проводити конкурси 

художніх  творів дослідницьких та творчих 

робіт з історії та культури  населених 

пунктів області. 

5. Про роботу  викладачів філологів із 

підго-товки  студентів  до І етапу 

Всеукраїнських та  Міжнародних мовно-

літературних конкурсів.  

08.09.2021 

 

 

 

 

29.09.2021 

 

 

За  планом 

роботи 

клубу 

«Патріот» 

Члени комісії 

 

Голова ЦК 

 

 

Офатенко О.В. 

Урок пам’яті 

до 80-х 

роковин 

трагедії 

Бабиного яру. 

 

  

Офатенко О.В.  

Говорун С.М. 

Сосницька В. 

Тимофієнко В. 

Якуба О.А 

Шепелєва Л.Б 
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6. Затвердження графіка індивідуальних 

консультацій з обдарованими студентами. 

3  1. Про проведення інформаційно-виховних 

години до знаменних дат (за календарем 

дати народження українських 

письменників)  

- 115 років  від дня народження Івана 

Багряного (Івана Павловича Лозов'яги)  

(1906-1963), поета, прозаїка українського 

зарубіжжя (2 жовтня) 

 2. Про підготовку до проведення 

всеукраїн-ського радіо диктанту 

національної єдності. Організувати випуск 

газет по групах до Дня української 

писемності та мови, провести мовну 

вікторину на заняттях.   

3. Взяти  участь у заходах До Дня 

захисників та захисниць  України, 

Збройних сил України  провести зустрічі з 

представниками АТО, військової частини. 

4. Про вивчення історії та традицій закладу 

освіти. Оновлення матеріалів 

електронного музею фахового коледжу. 

06.10.2021 

 

 

 

 

 

 

09.10.2021 

 Викладачі  

 

Викладачі   

 

Тимофієнко 

В.О. 

Викладачі 

історії 

 

Класні 

керівники ЦК 

  

Кл. керівники 

ЦК 

 

 

Класні 

керівники ЦК 

Шамшин А.П 

 

4  

1. Про роботу  зі студентами з підготовки 

до ЗНО: форми, методи, можливості 

використання засобів дистанційного 

навчання. 

2. Обговорення результатів та ліквідації 

заборгованостей по проміжній атестації.  

3. Затвердження нормативної 

документації.  

 03.11.2021 Тимофієнко 

В.О. 

  

Класні 

керівники ЦК 

Викладачі  

 

5. 

1. Про відзначення 90 років від дня 

народження Григора Михайловича 

Тютюнника (1931-1980), укр. прозаїка (5 

грудня) - Організувати випуск газет по 

групах, підготувати матеріал для 

радіогазети, провести літературні 

вікторини на заняттях.   

2. Про проведення семінару-практику зі 

сту-дентами, що проживають в гуртожитку 

«Що я знаю про кримінальну 

відповідальність?». 

 3.  На початку зими вшановується 

людська гідність жертв геноциду (9 

грудня); 

 - підготувати матеріал для радіогазети;  

 01.12.2021 

 

 

 

 

 

Грудень 

2021 

Викладачі укр. 

літератури  

 

 

 

Викладачі   іс-

торії України, 

Верхолаз М.Т. 

 

Матвієнко А.П 

та кл. 

керівники 

 

Викладачі  
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- провести години спілкування 

3. Про заходи по організації  та  

проведенню зимової сесії. Підготовка 

документації. 

6  1. Звіти викладачів про підвищення 

професійної майстерності, готовності до 

інноваційної діяльності за 2021 рік.  

Проєкт планів підвищення кваліфікації на 

2022 рік. 

2. Про відзначення річниці бою під 

Крутами, який для українського народу 

став символом героїзму та 

самопожертви.  Участь в  заходах.  

Підготувати матеріал для радіогазети та 

годин спілкування.     

05.01.2022 

 

 

 

 

29 січня 

 Викладачі  

 

 

 

 

Матвієнко А.П 

 

 

7. 

1. Обговорення результатів ІІ етапу 

Міжнародного конкурсу з української 

мови ім. П. Яцика, ІІ туру Всеукраїнської 

олімпіади з філологічних дисциплін. 

2   Про підготовку метод. робіт,  статей до 

друку. 

3. Обговорення  заходів до шевченківських 

днів. 

 4. День Героїв Небесної Сотні. Участь у 

урочистих заходах міста. Підготувати 

матеріал для радіогазети. Проведення 

виховних годин. 

10.02.2021. 

 

 

 

  

 

 

 

18.02.2022 

 

Викладачі  

  

 

 

Викладачі 

 

Матвієнко А.П 

 

Викладачі 

історії  

 

8. 

1. Обговорення стану підготовки до ЗНО з 

української мови та літератури. 

2. Затвердження екзаменаційних білетів з 

української  мови (за професійним 

спрямуванням) 

3. Затвердження  тестових завдань  

вступних випробувань.  

Г4. Година поезії «Т.Г.Шевченко у творчості 

поетів-земляків»; 

- Відео-екскурсії по Шевченківських 

місцях (перегляд документального фільму)   

5. Міжнародний день поезії. (радіогазета – 

читання поезій). 

6. Про день пам’яті жертв рабства та 

работоргівлі – (міжнародний).  

02.03.2022 

 

 

 

  

  

09.-10.  

 

 

21 березня  

 

25 березня 

 Викладачі   

 

Викладачі  

 

Голова ЦК 

 

Викладачі 

філологічних 

дисциплін 

 

9.  

1. Про стан підготовки до атестації 

кабінетів 

2. Про роботу предметних гуртків 

циклової комісії. 

06.04.2022  Зав. 

кабінетами 

керівники 

гуртків 
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3. Затвердження тестових завдань з ДПА з 

укр. мови. Про готовність до здачі ЗНО.  

4. День пам’яті та примирення. Заходи, 

присвячені 77-й річниці. Перемоги над 

нацизмом у Європі.   Участь у заходах 

міста. 

Голова ЦК 

 

Викладачі  

10.  1. Про форми і методи участі викладачів у 

Дні науки. 

04.05.2022 Голова ЦК 

Зав. методкаб. 

11  

 

1. Аналіз роботи викладачів та голови 

циклової комісії у 2021-2022 н. р. 

2. Обговорення результатів ЗНО. 

3. Проєкт плану роботи ЦК та 

індивідуальної роботи викладачів на 2022-

2023  н. р. 

09.06.2022 Тимофієнко 

В.О. 

Викладачі  

 

1.13.2 КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ 

 

Основні проблеми, над яким комісія працює в поточному році: 

 впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на забезпечення 

інноваційного змісту освіти; 

 вивчати і поширювати методику застосування інноваційних технологій в 

освітній процес через підвищення педагогічної майстерності викладачів; 

 продовжувати роботу по розробці дидактичних матеріалів для 

дистанційного навчання по дисциплінам: географія, біологія, хімія, 

фізичне виховання; 

 формування компетентних фахівців, робота з обдарованою молоддю. 

 

1. Організаційна робота 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавці 

1. Обмін досвідом по проведенню контролю знань 

при змішаній формі навчання 

Постійно  Члени 

комісії 

2. Обговорення і затвердження планів, робочих та 

навчальних програм, планів роботи кабінетів, 

лабораторій, індивідуальних планів викладачів, 

планів роботи гуртків 

Вересень 

2021 

Голова 

комісії 

Карнаух І.М. 

3. Затвердження графіку проведення консультацій, 

індивідуальних занять, взаємовідвідувань 

викладачами ЦК 

Вересень 

2021 

Голова 

комісії 

Карнаух І.М  

4. Обговорення і затвердження плану заходів 

тижня ЦК 

Жовтень 

2021 

Карнаух І.М. 

5. Організація самоосвіти викладачів за 

індивідуальними планами   

Жовтень 

2021 

Викладачі  

6. Підготовка та виступи на засіданні психолого-

педагогічного семінару та семінару класних 

Протягом 

навч. року 

Викладачі  



49 

 

керівників, за темами згідно плану роботи закладу 

освіти. 

 

2. Навчально  – методична робота 

1. Організувати взаємовідвідування занять з метою 

вивчення та обміну досвідом викладання навчаль-

них дисциплін. 

Протягом 

навч. року 

Карнаух І.М.  

викладачі 

2. Затвердження тематики написання методичних 

розробок викладачами.  

Вересень 

2021 

Карнаух І.М. 

3. Організація та проведення масових заходів (якщо 

це буде можливо) 

Протягом 

навч. року 

Викладачі  

4. Проведення тижня природничих дисциплін (за 

окремим планом) 

Квітень 

2022 

Члени комісії 

5. Організувати та брати  активну участь у роботі 

ОМО   викладачів хімії, біології, фізичного 

виховання. Розробити завдання та провести І етап 

обласної олімпіади (конкурсу проектів) з біології 

або хімії (за рішенням ОМО, в офлайн чи онлайн). 

Протягом 

навч. року 

Карнаух І.М. 

викладачі 

6. Позачергова атестація викладача фізичного 

виховання Сурхаєвої М.О. (підвищення категорії) 

вивчення досвіду її освітньої діяльності. 

Березень 

2022 

Голова ЦК, 

зав. метод. 

кабінетом 

 4. Бібліографічна робота 

1. Завантажити електронні підручники з біології і 

екології , хімії, географії  (10-11клас, рівень 

стандарту). Ознайомити з ними студентів І та ІІ 

курсу.   

Серпень 

2020.  

Карнаух І.М.   

Пермінова О.   

2. Продовжувати та поширювати напрям роботи з 

розвитку творчості в самостійному навчанні 

студентів 

Протягом 

навч. року 

Голова ЦК, 

викладачі 

3. Продовжувати роботу над створенням та оновле-

нням  електронного НМК з хімії, біології, географії, 

екології  

Протягом 

навч. року   

Голова ЦК, 

викладачі    

4. Ознайомити студентів з роботою на платформах 

Google Classroom та ZOOM /Meet для змішаного та 

дистанційного навчання, а також із засобами кому-

нікації:  електронна пошта, месенджери  (Viber, 

Telegram та ін.), форуми, чати тощо.  

Вересень 

2021 

Викладачі  

5. Обладнання кабінетів № 403, № 601 

1. Підготувати навчальні кабінети до навчального 

року 

Серпень 

2022 

Зав. кабіне-

тами  

2. Підготувати кабінети до чергової атестації.   Травень 

2022 

Карнаух І.М  

Пермінова О.  

6. Теми засідань циклової комісії  

1. Підготовка до навчального року: 

- обговорення і затвердження плану засідань ЦК; 

- обговорення і затвердження робочих програм; 

Серпень 

31.08.2021 

 

Карнаух І.М 

 Викладачі  
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- аналіз навчальної літератури в бібліотеці; 

- організація роботи викладача до позачергової 

атестації  

2. Підготовка до свята Знань – 1 вересня. Перша 

класна година:  «Прагнемо миру». «Будуємо 

справжню демократичну країну». 

3. Обговорення проведення заходу «День 

здоров’я  в закладі освіти» (якщо це буде 

можливим) 

4.  Участь у міських спортивних змаганнях. 

5.  Обговорення можливостей дистанційного 

навчання. Обмін   досвідом. 

 

 

 

Класні 

керівники ЦК 

Викладачі 

фіз. вих. 

 

Викладачі  

1. Обговорення результатів діагностичних 

контрольних робіт з географії, хімії, біології 

студентів І курсу. 

2. Роль фізичного виховання у формуванні здоро-

вого способу життя  - презентація досвіду роботи 

3. Стан підготовки команд студентів для участі в 

обласних змаганнях: з н/тенісу, легкої атлетики 

(крос), волейболу серед студентів ЗФПО  

Жовтень 

06.10.2021 

Викладачі  

 

 

Сурхаєва М. 

 

 

Викладачі 

фізвиховання 

1. Підсумки проміжної атестації студентів з 

дисциплін природничого циклу та фізвиховання. 

2. Стан підготовки команд студентів для участі в 

обласних змаганнях: з футзалу, серед студентів 

ЗФПО. 

3. Як підготувати проєкт з дисципліни -   

презентація досвіду роботи 

Листопад 

03.11.2021 

Карнаух І.М. 

 

 

 

 

Пермінова О. 

1. Про підготовку до зимової сесії. 

2. Про проведення заходів до Дня збройних сил 

України. 

Грудень 

01.12.2021 

Карнаух І.М. 

1. Про розробку матеріалів до участі в обласній 

олімпіаді з біології (конкурс проєктів) або хімії 

(за рішенням ОМО) 

2. Про особливості розробки електронних 

матеріалів для контролю знань студентів з 

дисциплін ЦК 

Січень 

05.01.2022 

Голова ЦК 

 

 

Викладачі  

1. Стан підготовки команд студентів для участі в 

обласних змаганнях: з шахів серед студентів 

ЗФПО 

2. Мотивація та формування стійкого інтересу до 

вивчення хімії як важливої природничої науки - 

презентація досвіду роботи  

Лютий 

02.01.2022 

Зінченко С.І 

 

 

Карнаух І.М 

1. Про стан спортивно-масової роботи у 

фаховому коледжі 

Березень 

02.03.2022 

Зінченко С.І 
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2. Стан підготовки команд студентів для участі в 

обласних змаганнях: з  баскетболу серед 

студентів ЗФПО 

3. Про готовність до позачергової атестації 

викладача 

Сурхаєва М. 

1. Про участь у обласній олімпіаді з біології 

(конкурс проєктів) або хімії (за рішенням ОМО) 

2. Про проведення тижня природничих наук.  

3. Стан підготовки команд студентів для участі в 

обласних змаганнях: з легкої атлетики серед 

студентів ЗФПО 

4. Використання новітніх гаджетів на заняттях 

фізвиховання - презентація досвіду роботи 

Квітень 

06.04.2022 

Карнаух І.М 

 

Зінченко С.І 

 

Кулик С.І. 

1. Про роботу ЦК у 2021-2022 н. р. 

2. Про участь у заходах до Дня науки в фаховому 

коледжі.   

Травень 

04.05.2022 

Карнаух І.М 

1. Про результати  атестації кабінетів   

2. Про поточний ремонт кабінетів №403 та №601 

3. Про проєкт плану роботи ЦК на 2022-2023 н. р. 

та попереднє педагогічне навантаження 

Червень 

01.06.2022 

Карнаух І.М 

Пермінова О. 

Карнаух І.М 

 

1.13.3 КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНО-ФІЗИЧНОГО ЦИКЛУ 

 

Проблеми, над якими працюють викладачі циклової комісії:  

- Стимулювання позитивного ставлення до навчання, створення умов для 

ефективної мотивації на заняттях.   

- Реалізація творчого потенціалу студентів шляхом індивідуально 

особистісного підходу при викладанні дисциплін математичного циклу. 

- Творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних 

прийомів педагогічної техніки у процесі викладання. 

- Доцільність та стан використання інформаційно-комп’ютерних технологій 

на заняттях та в позаурочній діяльності. 

- Створення в закладі освіти оптимальних умов , максимально сприятливих 

для розвитку обдарованих студентів на основі розробки  інтерактивних 

технологій навчання й виховання. 

- Проектна діяльність студентів - як одна з форм самостійної творчої роботи, 

при якій набуваються або актуалізуються знання, відпрацьовуються й 

демонструються практичні навички. 

- Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні шляхи підвищення 

професійної майстерності педагога. 

 № 
засіда-  

ння 

Тема засідання Дата  Відповідальні 

 

1  
Підготовка до навчального 2021 – 2022 

року. 

31.08.2021 
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 1. Затвердження плану роботи циклової 

комісії на 2021-2022 навчальний рік. 

2. Обговорення методичних рекомендацій 

з математики та фізики на 2021 – 2022 н. р. 

3. Аналіз результатів ДПА у формі ЗНО в    

2021 р. 

4. Розробка завдань для організації 

дистанційного навчання. 

5. Постійне проходження навчальних 

курсів он-лайн, в рамках плану 

підвищення кваліфікації викладачів. 

6. Обговорення єдиних вимог до ведення 

навчально – планової документації. 

Ознайомлення з новими програмами, 

новими нормативними документами, 

інструктивними матеріалами. Вивчення 

змісту нових нормативних документів 

фахової передвищої освіти.  

7. Підготовка до свята Знань – 1 вересня.  

Голова 

циклової 

комісії 

Викладачі 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вироблення основних напрямків роботи 

та постановка методичних завдань. 

1. Обговорення і затвердження 

індивідуальних планів викладачів. 

2. Затвердження графіка проведення 

консультацій викладачами. 

3. Обговорення планів роботи кабінетів і 

лабораторій. 

4. Обговорення результатів вступних 

екзаменів з математики.  

6. Вступний інструктаж з техніки безпеки. 

7. Розвиток життєвих компетентностей на 

заняттях математики (на основі принципів 

історизму та прикладної спрямованості).   

01.09.2021 

  

 

 

 

Голова 

циклової 

комісії 

Викладачі  

 

 

 

 

 

Сердечнюк О.  

 

3. 
Робота з обдарованими студентами. 

1. Підготовка до проведення олімпіад з 

фізики та математики.  

2. Проведення індивідуальних 

консультацій з обдарованими студентами. 

3. Розробка викладачами методичних 

посібників з математики та фізики. 

4. Затвердження програм вступних 

екзаменів для вступників 2023 року. 

06.10.2021 

  

 

 

 

 

Голова 

циклової 

комісії 

Викладачі  

 

 

4  
Проведення предметних олімпіад з 

фізики і математики на I курсі. 

Підготовка до обласних олімпіад. 

1. Обговорення результатів олімпіади. 

03.11.2021 
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2. Затвердження екзаменаційних білетів з 

математики та фізики. 

3. Формування комп'ютерної грамотності 

та створення середовища для всебічного 

розвитку особистості на уроках 

інформатики, використовуючи сучасні 

підходи до викладання.   

Голова 

циклової 

комісії 

Викладачі  

 

Сушко І.В.  

 

5  
  Організація вивчення індивідуальних 

особливостей слабо встигаючих 

студентів для визначення дидактичним 

методів усунення причин неуспішності. 

  Підготовка і проведення зимової сесії. 

1. Обговорення заходів по підготовці та 

проведенню зимової сесії та ліквідації 

заборгованостей за проміжкові атестації:  

        а) додаткові заняття,  

        б) консультації, 

        в) індивідуальна робота з батьками 

студентів зі слабкою успішністю.   

2. Затвердження екзаменаційних білетів. 

3. Ознайомлення з вимогами до ДПА у 

формі ЗНО в 2021 – 2022 н. р.  

 01.12.2021 

 

 

 

 

 

 

Голова 

циклової 

комісії 

Викладачі  

 

 

6  

Підсумки зимової сесії. 

Підготовка до нового семестру. 

1. Обговорення стану успішності.   

2. Звіти викладачів за результатами 

підвищення кваліфікації за 2021 р. 

2. Затвердження плану роботи комісії на II 

семестр. 

3. Взаємовідвідування занять викладачами 

комісії. 

05.01.2022 

  

 

 

 

Голова 

циклової 

комісії 

Викладачі  

 

 

7  
Проведення циклу тренінгів для пед. 

працівників з педагогічної майстерності 

на основі інтерактивних технологій. 

1. Використання інтерактивних технологій 

на заняттях математики.    

2.  Розвиток критичного мислення 

студентів на заняттях фізики.  

02.02.2022 

 

 

 

Голова 

циклової 

комісії 

Яворська О. 

 

Бондаренко О.  

 

8  
Підготовка до проведення тижня фізики 

та математики 

1. Обговорення та затвердження графіку 

проведення відкритих занять та виховних 

заходів  в рамках тижня математики та 

фізики. 

02.03.2022 

  

 

 

 

Голова 

циклової 

комісії 

 

Викладачі  
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2. Обговорення стану підготовки до 

проведення заходів запланованих на 

тиждень математики та фізики. 

3. Підготовка студентів до проведення 

обласної олімпіади з математики та 

обласної олімпіади з фізики. 

 

9   
Стан підготовки студентів до участі в 

обласних олімпіадах 

1. Обговорення стану підготовки студентів 

до участі в обласних олімпіадах. 

2. Затвердження критеріїв вступних 

екзаменів для вступників 2022 року. 

 06.04.2022 

 

 

 

Сушко І.В. 

Бондаренко О.  

 

 

10  

 

 

 

 

11 

Підготовка до літньої сесії  

1. Затвердження екзаменаційних білетів з 

математики та фізики для проведення 

літньої сесії. 

2.Затвердження графіка проведення 

консультацій. 

3. Про участь у заходах до Дня науки      

1. Звіт про роботу ЦК за 2021-2022 н. р. 

2. Звіти викладачів про виконання 

індивідуальних планів роботи за 2021-

2022 н. р. 

3. Про результати  атестації кабінетів 

4. Про проєкт плану роботи ЦК на 2022-

2023 н. р. та попереднє педагогічне 

навантаження. 

04.05.2022 

 

 

 

 

 

01.06.2022 

 

  

 

 

Голова ЦК   

Викладачі  

 

 

 

Голова ЦК 

Викладачі  

 

Зав. каб.   

Голова ЦК 

 

1.13.4  КОМІСІЯ  ДИСЦИПЛІН КОМП’ЮТЕРНОЇ  ІНЖЕНЕРІЇ 

 

У 2021 – 2022 н. р. циклова комісія працюватиме  над вирішенням таких 

науково-методичних проблем: 

- підвищення ефективності освітнього процесу на основі використання 

інформаційних технологій навчання; 

- підвищення рівня знань, умінь і професійних компетенцій студентів з 

дисциплін професійного циклу комп’ютерної інженерії; 

Для реалізації цієї мети визначені основні напрямки роботи ЦК:  

 - впровадження нових інформаційних технологій для навчально-методичного 

забезпечення самостійної роботи здобувачів освіти; 

- підвищення ефективності освітнього процесу на основі використання 

інноваційних технологій навчання та здійснення студентоорієнтованого 

підходу у освітньому процесі; 

- підвищення ефективності використання створених  е-НМК дисциплін в 

освітньому процесі; 
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 - надання методичної допомоги викладачам інших предметних (циклових) 

комісій в процесі впровадження ІКТ в освітній процес. 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін  

виконання 
Відповідальний 

 І. Організаційно-навчальна робота 

1 

Проведення інструктивно-методичної 

наради щодо планування освітнього 

процесу на 2021-2022 н. р. 

Серпень 

2021 
Маюк Роман А. 

2 

Організація і проведення засідань 

циклової комісії 

Щомісячно 

(перша 

середа) 

Маюк Роман А. 

3 

Складання графіку проведення 

індивіду-альних консультацій 

викладачів ЦК 

Вересень 

2021   

Маюк Роман А. 

викладачі 

4 
Складання графіку проведення 

відкритих занять та виховних заходів 

Вересень 

2021 

Маюк Роман А. 

викладачі 

5 

Підготовка електронних дидактичних 

матеріалів для змішаного або 

дистанцій-ного навчання студентів по 

дисциплінам  

Вересень 

2021 

Маюк Роман А. 

викладачі 

6 

Провести тиждень циклової комісії  

(поетапно): 

Олімпіади серед студентів з: 

- інформатики і комп’ютерної техніки; 

- комп’ютерної  графіки; 

- системного адміністрування ОС 

LINUX; 

- архітектури ПК; 

- випуск стінних газет  

- конкурс «Кращий комп’ютерщик!»; 

- організація екскурсії до ТОВ 

«Чумак»;  

Квітень 

2022 

 

Лютий 2022  

 

 

 

Квітень 

2022 

Маюк Роман А. 

 Викладачі 

 

 

 

 

 

Маюк Роман А. 

викладачі 

7 
Організувати роботу гуртків (за 

окремим планом): 

Постійно   

 - ІСУ  Підгурська О.М. 

 - комп’ютерної графіки  Маюк Роман А. 

8 
Систематично брати участь у зборах 

груп, батьківських зборах студентів. 

За окремим 

графіком 

Маюк Роман А.  

Кл. керівники 

 

9 

 Організувати роботу студентських 

гуртків (за окремим планом та 

графіком):   

Протягом 

навч. року  

Маюк Роман А. 

керів. гуртків 

10 

Організація взаємовідвідування занять 

та виховних заходів викладачів 

циклової комісії. 

Протягом 

навч. року 

Маюк Роман А. 

викладачі 
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11 

Підготовка до  екзаменаційних сесій 

у І та ІІ семестрах 

1. Затвердження екзаменаційних 

білетів та залікових завдань на І та ІІ 

семестр 

2.   Організація проведення 

консультацій.   

 

 

Грудень 

2021 

Травень 

2022 

 

Маюк Роман А. 

викладачі 

 ІІ. Науково-методична робота 

1.  

Організувати самостійну роботу 

викладачів щодо підвищення фахового 

рівня. Залучити викладачів до 

методичної роботи та спільно 

спланувати роботу над науково-

методичною проблемою ЦК. 

До 

10.09.2021 

Маюк Роман А. 

викладачі 

2.  
Спланувати та провести відкриті 

заняття (в рамках тижня ЦК) 

Квітень 

2022 

Викладачі  

3.  

Оформити документацію навчально-

методичного забезпечення дисциплін, 

які належать до компетенції циклової 

комісії. 

Вересень 

2021 

Маюк Роман А. 

викладачі 

4.  

Провести аналіз освітньої діяльності 

викладачів та успішності студентів за 

результатами зимової та літньої 

заліково-екзаменаційних сесій. 

Січень, 

липень 

2022 

Маюк Роман А. 

викладачі 

5.  

Організація участі викладачів у 

заходах в закладі освіти, роботі 

обласного методичного об’єднання 

викладачів інформатики та 

комп’ютерних дисциплін. 

За 

окремими 

графіками 

Маюк Роман А 

6.  

Вивчати і впроваджувати в практику 

роботи викладачів інноваційні 

технології навчання, досвід творчих 

педагогів міста, області, України. 

Протягом 

року 

Викладачі ЦК 

 ІІІ. Бібліографічна робота 

1 

Поповнення медіа-теки «Електронне 

ресурсне забезпечення освітнього 

процесу спеціальності» у бібліотеці 

закладу освіти 

Протягом 

навч. року 

Члени ЦК 

2 

Самоосвіта викладачів з періодичними 

виданнями для підвищення рівня 

компетентності    

Протягом 

навч. року 

 

Члени ЦК 

3 

Огляд нових публікацій з питань 

методики і технологій викладання 

дисциплін ЦК. 

Протягом 

року 

Члени ЦК 
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4 

Заохочення студентів до роботи з 

науково-технічною та періодичною 

літературою для розвитку творчих їх 

здібностей у позааудиторний час 

(огляд тематичної періодики на 

профільних заняттях) 

Протягом 

навч. року 

Члени ЦК 

5 

Інформаційна робота (супровід 

освітнього процесу інформаційним 

забезпеченням педагогічних 

працівників та студентів) 

Протягом 

навч. року 

Члени ЦК 

 ІV. Обладнання кабінетів та лабораторій 

1 

Постійно поповнювати та 

відстежувати  стан  матеріально-

технічної бази комп’ютерного парку 

лабораторій та кабінетів ЦК 

Протягом 

навч. року 

Зав. кабінетами 

і лабораторіями 

2 Постійно поповнювати та 

відстежувати  стан програмного 

забезпечення дисциплін 

Протягом 

навч. року 

Члени ЦК,  зав. 

каб. і лаб. 

3 Підтримувати кабінети та лабораторії  

у належному санітарному стані 

Протягом 

навч. року 

Зав. кабінетами 

і лабораторіями 

4 Поповнення плакатного фонду 

навчальних кабінетів та лабораторій 

Протягом 

навч. року 

Зав. кабінетами 

і лабораторіями 

5 Підготовка і проведення внутрішньої 

інвентаризації матеріальної бази; 

паспортизації кабінетів, списання 

матеріальних цінностей 

Листопад 

2021  

 

Зав. кабінетами 

і лабораторіями 

6 Проведення огляду стану та 

збереженості майна, інвентарю, 

обладнання в кабінетах 

Травень  

2022 

Маюк Роман А. 

 

1.13.5  КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІН ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

 

  На підставі завдань удосконалення освітнього процесу фахового 

коледжу та загальної теми, за якою працює  заклад освіти, циклова комісія 

програмної інженерії в поточному навчальному році буде працювати в такому 

напрямку: 

- впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної підготовки фахівців; 

- формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної 

компетентностей студентів; 

- впровадження в освітній процес особистісно-орієнтованих методів і форм 

роботи у практичній діяльності викладача та студента; 

- сприяння розвитку творчого, креативного мислення студентів;  

- навчити студентів методам самостійного поглибленого самовдосконалення 

та використання сучасних інформаційних технологій, для створення 

програмних продуктів.  
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Основними цілями поточного року циклова комісія вважає:  

1) надання якісної професійної підготовки студентам; 

2) навчати студентів самостійно вирішувати проблеми, що виникають під час 

проектування та створення програмних продуктів, сприяти розвитку творчого 

мислення; 

3) привчати студентів до самостійного набуття знань та вирішенню 

теоретичних і практичних задач;  

4) оновлення тем  для курсового та дипломного проектування з урахуванням 

практичних потреб роботодавців; 

5) оновлювати, систематизувати методичні та дидактичні матеріали зі 

спеціальності для змішаного або дистанційного навчання. 

 

 № 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

 Організаційно-навчальна робота   

1 
Обговорення плану роботи ЦК на 2021-

2022 н. р. та термінів його виконання. 

Вересень 

2021 

Голова ЦК 

2 

Аналіз  стану успішності студентів та 

усунення  причини недостатнього рівня 

знань і навичок студентів. По 

результатам проміжної атестації 

Листопад 

2021 

Квітень 

2022 

Викладачі 

3 
Підготовка та організація проведення 

тижня циклової комісії. 

Квітень 

2022 

Голова ЦК 

4 

Здійснення  контролю за станом роботи 

студентів під час виконання курсових та 

ДП 

Лютий 2022 Керівники КП 

та ДП 

5 
Організація та проведення додаткових 

занять для слабо встигаючих студентів 

Протягом 

навч. року 

Викладачі 

5 
Складання графіку  і проведення індиві-

дуальних консультацій з дисциплін  

Вересень 

2021   

Викладачі, 

зав. каб. і лаб. 

6 

Участь викладачів у роботі  семінарів: 

психолого-педагогічного та класних 

керівників 

За графіком 

їх роботи 

викладачі 

7 

Перегляд переліку типового обладнання, 

підтримка його в робочому стані, 

оновлення МТБ кабінетів та лабораторій 

(при необхідності)   

Протягом 

року  

Зав. каб. і лаб. 

   Навчально-методична робота   

1 

Продовжити роботу зі структуризації та 

оновлення методичних і дидактичних 

електронних матеріалів з дисциплін.  

Листопад 

2021 

Викладачі 

2 

Розробка та оновлення тем для 

курсового та дипломного проектування 

пов’язаних з реальними потребами 

роботодавців 

Жовтень 

2021 

Керівники 

курсового та 

дипл. проект. 

 Бібліографічна робота   
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1 
Оновити перелік необхідної навчальної 

літератури. 

постійно Викладачі 

2 
По можливості замовляти необхідні нові 

видання по комп’ютерній тематиці. 

постійно Викладачі 

   Обладнання кабінетів та лабораторій   

1  
Підготувати до навчального року 

кабінети та лабораторії 

до 

01.09.2021 

Лаборант, зав. 

каб. і лаб. 

2  

Підтримувати  в робочому стані 

комп’ютерний парк навчальних 

кабінетів та лабораторій. 

постійно Лаборант, зав. 

каб. і лаб. 

  Гурткова робота   

1. 
Спланувати тематику і організувати 

роботу гуртка «Юний програміст» 

За 

розкладом 

Градинар Р.В. 

2  

 

Спланувати тематику і організувати 

роботу гуртка «Інформативна планета» 

За 

розкладом 

Божик С.В. 

3  

 

Спланувати тематику і організувати 

роботу гуртка «Інформаційні технології. 

Хмарні сервіси» 

За 

розкладом 

Шаповалов 

В.М. 

4  

Спланувати тематику і організувати 

роботу гуртка з конструювання 

програмного забезпечення «Чистий код» 

За 

розкладом 

Полібіна К.В. 

 

1.13.6  КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІН ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ» 

 

Циклова комісія планує свою роботу на принципах гласності, з 

урахуванням методичної доцільності та в інтересах студентського і 

викладацького колективу.  Основними напрямками її діяльності є: 

1. Методичне забезпечення освітнього процесу, оновлення й 

удосконалення навчально-програмної документації і навчальної літератури, 

розробка навчальних і робочих програм дисциплін з урахуванням змін ОПП. 

2. Удосконалення педагогічної майстерності і підвищення професійної 

кваліфікації викладачів, вибір форм і організація методичної роботи, 

забезпечення наступності педагогічних традицій і надання методичної 

допомоги молодим викладачам. Вироблення рекомендацій із представлення в 

атестаційну комісію на підвищення кваліфікації викладачів. 

3. Керівництво творчою роботою викладачів і студентів. 

 Завданнями планування роботи циклової комісії дисциплін професійної 

підготовки галузі знань «Управління та адміністрування» є: 

- організація цілісного освітнього процесу;  

- забезпечення руху і розвитку комісії в часі.   

№ 
Напрям 

роботи 
Зміст роботи   

Термін  

виконання 

Відповідальні  
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1 Організація 

навчального 

процесу 

1. Обговорення та прийняття   

плану роботи циклової комісії 

(ЦК) 

Серпень 

2021 

Голова ЦК  

2. Розробка навчально-методичної 

документації:  

  

- розгляд та  затвердження 

робочих програм з дисциплін; 

Вересень 

2021 

  

  

Члени комісії 

  

- розгляд та затвердження 

навчальних програм з дисциплін; 

- розгляд та затвердження планів 

роботи кабінетів; 

- розгляд та затвердження 

індивідуальних планів викладачів. 

Про підготовку та проведення 

тижня  спеціальностей  

Квітень 

2022 

Члени комісії 

Проведення відкритих занять: 

– з дисципліни « Технології. 

Вступ до спеціальності»   

- з дисципліни «Податкова 

система» 

Листопад 

2021  

 

Квітень 

2022 

  

Саніна М.П.  

 

Волковська 

Л. 

Підготовка та проведення 

конкурсу «Кращий за професією»  

Квітень 

2022 

Члени комісії 

Розгляд та затвердження 

екзаменаційних білетів з 

дисциплін та завдань до 

комплексного державного 

кваліфікаційного іспиту 

Травень 

2022 

Члени комісії 

Підсумки роботи циклової комісії 

за І семестр 

Січень 

2022 

Волковська 

Л.  

Підсумки роботи циклової комісії 

за ІІ семестр 

Червень 

2022 

Волковська 

Л.  

Результати зимової 

екзаменаційної сесії 

Січень 

2022 

Члени комісії 

Результати літньої екзаменаційної 

сесії 

Червень 

2022 

Члени комісії 

2 Методична 

діяльність 

викладачів 

Підготовка виступів на засіданнях 

психолого-педагогічного семінару 

та семінару класних керівників    

За планом 

роботи 

семінарів 

Саніна М.П.  

Волковська 

Л.   

Бутова Л.В.   

Обмін досвідом в області 

методики викладання. 

Узагальнення передового 

педагогічного досвіду окремих 

викладачів.  

Протягом 

року 

Члени комісії 

Обговорення доповідей з питань 

впровадження ефективних 

Протягом 

року 

Члени комісії 
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технологій викладання,  

електронних засобів навчання, 

методики проведення практичних 

робіт, технологій  контролю знань, 

умінь і навичок студентів.  

Аналіз організації практичної 

роботи студентів, у тому числі і 

виконання домашніх завдань з 

дисципліни «Економіка 

підприємства» студентами ІІ 

курсу.  

Листопад 

2021 

Пирог І. В  

Доукомплектування електроних 

навчально-методичних комплексів 

з дисциплін 

Вересень 

2021 

Члени комісії 

Організація взаємовідвідувань  

занять викладачів   

Протягом 

року 

Члени комісії 

Участь у міждисциплінарних 

методичних і науково - 

практичних Інтернет-

конференціях, складання тез 

Протягом 

року 

Члени комісії 

Розробка викладачами ЦК нових 

методичних розробок 

Протягом 

року 

Члени комісії 

Організація і проведення І етапу 

олімпіад з дисциплін «Податкова 

система», «Фінансовий облік», 

«Економіка підприємства»  

Квітень 

2022 

Члени комісії 

Звіт викладачів про форми і 

методи підвищення кваліфікації у 

2021 році  

Січень 

2022 

Члени комісії 

Підготовка доповідей по сучасних 

педагогічних технологіях, іннова-

ційним методикам, передовим 

технологіям за фахом. 

Представлення їх до друку 

Протягом 

року 

Члени комісії 

Огляд нової навчально-

методичної літератури з 

дисциплін спеціальностей 

Протягом 

року 

 Члени 

комісії 

3 

 

Керування 

якістю 

підготовки 

спеціалістів 

Оцінка рівня підготовленості 

студентів 3-го курсу по 

дисциплінах, що мають 

відношення до профілю ЦК. 

Плановані заходи щодо корекції 

рівня готовності студентів до 

навчання 

Вересень 

2021, 

Травень 

2022 

Волковська Л.  

члени комісії 

 Аналіз матеріалів  підсумків 

проміжних атестацій 

Листопад 

2021, 

Волковська Л.  
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Квітень 

2022 

 

Складання звітів  семестрової  і  

підсумкової атестацій 

Січень 

2022 

Червень 

2022 

Члени комісії 

Розгляд нових пропозицій 

керівни-ків курсових робіт щодо 

оновлення тематики курсових 

робіт  

Жовтень 

2021 

Січень 

2022 

Керівники 

курсових 

робіт 

Аналіз роботи студентів ІІІ курсу 

проходження виробничої 

практики на підприємствах, 

установах та організаціях 

Червень 

2022 

Бутова Л.В, 

Саніна М.П. 

Проведення консультацій з 

дисциплін  

Протягом 

року 

Члени комісії 

Організація  різних форм 

позанавчальної роботи зі    

студентами, спрямованих на 

розвиток індивідуальних творчих 

здібностей студентів 

Протягом 

року 

Члени комісії 

Проведення екскурсій  до 

сучасних підприємств різних 

форм власності 

Протягом 

року 

Члени комісії 

Робота зі студентами в 

гуртожитку 

Протягом 

року 

Класні 

керівники 

Участь ЦК у заходах виховного 

характеру (святах, змаганнях, 

вечорах зустрічей, концертах і 

т.п.), що проходять  у фаховому 

коледжі та місті 

Згідно  з 

планом 

Члени комісії 

Участь викладачів ЦК у проведені 

тижня спеціальностей 071 та 072 

Квітень 

2022 

Члени комісії  

Проблеми навчання студентів 2 

курсу  спеціальностей 071 та 072 

та основні напрямки їх вирішення 

Жовтень 

2021 

Травень 

2022 

Члени комісії 

Визначення студентів, які 

потребують особливої уваги 

(соціальні категорії) 

Вересень 

2021 

Класні 

керівники ЦК 

 
4 

 

  

Робота з 

кадрами 

циклової  

комісії 

Звіт про роботу ЦК Червень 

2022 

Волковська 

Л.  

 

Вивчення  роботи викладачів, що  

атестуються  

Лютий 

2022 

Члени комісії 
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Підвищення кваліфікації через  

стажування.  Підвищення 

кваліфікації викладачів ЦК.  

протягом 

року 

члени комісії 

Відвідування ЗВО  з метою обміну 

досвідом   

За можли-

вості 

Члени комісії 

Участь в роботі обласних 

методичних об’єднань викладачів 

економічних дисциплін та  

викладачів бухгалтерського обліку 

та інформаційних систем і 

технологій в обліку 

Жовтень Волковська 

Л.  

члени комісії 

Організація зв'язку з відповідними 

кафедрами ЗВО, консультації на 

кафедрах, стажування викладачів  

Протягом 

року 

Члени комісії 

5 Розвиток 

матеріаль

ної бази 

ЦК 

  

Підготовка навчальних аудиторій 

до освітнього процесу 

Серпень 

2021 

 Члени 

комісії 

Підготовка аудиторій №501, 503, 

502  для змішаного та 

дистанційного навчання 

Вересень 

2021 

Члени комісії 

Забезпечення необхідних 

санітарних умов для занять у 

аудиторіях (освітлення, 

вентиляція, ергономіка)  

Протягом 

року 

Волковська 

Л.  

члени комісії 

Виконання поточного ремонту 

кабінетів  (за необхідності) 

Червень 

2022 

Зав. каб. 

Проведення інвентаризацій у 

навчальних аудиторіях, участь у 

конкурсі на кращий кабінет 

Травень 

2022 

Волковська 

Л.  

члени комісії 

 

1.13.7 КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІН ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА 

РАДІОТЕХНІКИ 

На підставі аналізу роботи та загальних завдань удосконалення 

освітнього процесу в закладі освіти циклова комісія в поточному році буде 

працювати над проблемами: 

 формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної 

компетентності студентів на засадах особистісно-орієнтованого та 

діяльнісного підходів; 

 впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної підготовки здобувачів освіти; 

 вивчення і поширення досвіду роботи викладачів інших закладів освіти; 

  оновлення тематики дипломних робіт з урахуванням сучасних тенденцій 

розвитку електроніки, мікроелектроніки та наноелектроніки та замовлення 

роботодавців. 
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№ 

з/п 

Зміст роботи за напрямками Термін 

виконання 

Відповідальні  

Організаційно-навчальна робота 

1  

 

 

 

Підготовка та проведення Тижня Радіо, 

включаючи наступні заходи:  

- інтелектуальні змагання для студентів 2 

курсу «Що? Де? Коли?»;   

- традиційний професійний конкурс 

«Кращий за професією» серед студентів 3 

курсу;  

- навчально-практична конференція;   

- екскурсія на підприємство «Херсонський  

радіотрансляційний центр». 

Квітень 2022 

 

  

 

 

 

 

 

За окремим 

графіком 

 

 

Викладачі  

 

Зав. 

кабінетами 

 

Викладачі    

 

2  

 

Підготовка студентів до участі у  Всеукра-

їнській олімпіаді з радіоелектроніки  

Протягом 

навч. року 

Викладачі  

3  

 

 

Провести інтелектуальну гру «Брейн-ринг» 

серед студентів груп  з дисципліни 

«Технології  (Вступ до спеціальності)»;  

Грудень 2021 

Он-лайн 

 

Опята Ю.О. 

 

 

4  

 

 

Аналізувати на засіданнях комісії стан 

успішності груп спец. циклу професійної 

підготовки, запрошувати на засідання  

студентів, що мають незадовільні оцінки  

та пропуски занять з неповажних причин. 

Протягом 

року (по мірі 

необхідності) 

 

  

Зав. 

кабінетами 

викладачі 

 

 5  

 

 

Здійснювати постійний контроль за станом 

роботи студентів 4 курсу над курсовими та 

дипломними проєктами. 

Протягом 

року 

 

Керівники 

проєктів 

 

 6  

 

 

Організація та проведення додаткових 

занять зі студентами по вихованню 

зацікавленості  спец. дисциплінами як 

основ майбутньої професії. 

Протягом 

року 

 

 

Викладачі  

 

 

7  

 

Організація роботи  предметних гуртків  та 

гуртків технічної творчості. 

Щомісяця – 

друга середа  

Керівники 

гуртків 

8  Організація участі та підготовки виступів 

на засідання психолого-педагогічного 

семінару та семінару класних керівників. 

За планом 

роботи 

семінару 

Голова ЦК 

  ІІ.  Навчально-методична робота 

9  Постійно оновлювати  методичний  та 

дидактичний матеріал та плакати з 

дисциплін ЦК. 

Протягом 

року 

Зав. каб. 

лаборант 

10  Розробити методичні вказівки до проведе-

ння практичних робіт в умовах змішаного 

та дистанційного навчання. 

Жовтень 

2021 

Викладачі  

11  

  

 

 

Оновити тести та завдання для контролю 

знань студентів з усіх дисциплін спеціаль-

ності для використання  на платформі 

За     

робочими 

планами   

Викладачі  
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 Zoom та з використанням інших 

можливостей Інтернет.  

12  Розробити технічний паспорт та інструк-

цію з експлуатації пристрою, виготовле-

ного до участі у конкурсі Всеукраїнської 

олімпіади з радіоелектроніки.  

Березень 

2022 

Опята Ю.О.  

13  Організувати  роботу по створенню 

презентацій та відео лекцій з дисциплін 

професійного циклу з використанням 

розміщення їх на платформі класрум та 

інших.  

Протягом 

року 

 

Викладачі  

14  Розробити зразки звітів з практичних робіт 

для використання в умовах дистанційного 

навчання з дисциплін ЦК. 

 Протягом 

року 

 

Викладачі 

 

15  

 

 

 

 Продовжити систематизацію роздаткового 

та ілюстративного матеріалу з дисциплін 

спеціальності «Телекомунікації та 

радіотехніка». 

Протягом 

року 

 

 

Викладачі 

 

 

 

16  Постійно проводити навчання по вивченню 

та впровадженню в освітній процес 

сучасних методів навчання з 

використанням платформ Zoom, Skype, 

Viber  та інших. 

Протягом 

року 

 

 

 

Зав. 

кабінетами 

  

17  Заслухати звіти викладачів по результат 

підвищення кваліфікації та стажування у 

2021 році. 

Січень 2022 Викладачі 

  ІІІ.   Бібліографічна  робота 

18 Продовжити розмноження матеріалів до 

самостійної роботи студентів та оформити 

електронні папки  в бібліотеці закладу 

освіти 

Жовтень 

2021 

 

Викладачі  

ІУ. Обладнання  кабінетів та лабораторій 

19 До нового навч. року підготувати 

вимірювальні прилади, з’єднувальні кабелі, 

макети лабораторних робіт, робочі місця 

для виконання ЛП робіт. 

Серпень 2021 

 

 

Зав. каб. і лаб.  

 

 

20 Виконати ремонт кабінетів.  

 

Червень -

серпень 2022 

Зав. 

кабінетами 

21 Продовжувати озеленення кабінетів та 

лабораторій. 

Постійно  Зав. 

кабінетами 

22 Подати заявку на придбання необхідної 

контрольно-вимірювальної апаратури для 

проведення лабораторних робіт зі спец. 

предметів. 

Жовтень – 

грудень 2021 

 

Зав. 

кабінетами 
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23 Підготувати кабінети до чергової атестації. 

 

Травень 2022 Зав. 

кабінетами  

1.14  ПЛАН РОБОТИ  ВІДДІЛЕНЬ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні  

1. І. Освітній процес 

 

1 

 

Контроль за підготовкою 

навчальної документації: 

- - журнали навчальних занять; 

- - відомості обліку відвідування 

занять; 

- - залікові книжки; 

- - студентські квитки; 

- - особові справи 

 

 

до 01.09.2021 

 

 

вересень 2021 

 

до 05.09.2021 

 

Навч. частина 

Зав. відділення  

 

Відділ кадрів 

2 Організація  та проведення 

виховної години до  Дня знань     

01.09.2021 Кл. керівники    

Зав. відділення  

3 Складання картотеки груп нового 

набору. 

Вересень 2021 Кл. керівники    

Зав. відділення  

4 Ознайомлення студентів нового 

набору з правилами внутрішнього 

розпорядку в закладі освіти та 

Кодексом академ. доброчесності  

Вересень 2021 Кл. керівники 

груп 

 5 Аналіз контингенту студентів  Жовтень 2021 Зав. відділення  

Кл. керівники   

 6 Контроль за рухом студентів на 

спеціальностях (звіт на засіданні 

при директору) 

Щомісяця  Зав. відділення  

 7 Складання статистичної звітності  

за  установленими  формами   

Жовтень 2021 Зав. відділення  

Відділ кадрів 

 8 

 

Відвідування навч. занять з насту-

пним обговоренням їх на засідан-

нях ЦК ефективності методики їх 

проведення   

Згідно графіку 

контролю 

Зав. відділення, 

голови ЦК, 

викладачі 

 9 

 

Контроль за станом відвідування 

занять і успішністю здобувачів 

освіти 

Постійно Зав. відділення  

 10 

 

Контроль, в межах посадової  

інструкції, роботи викладачів, кл. 

керівників    

Згідно графіку 

контролю 

Зав. відділення , 

заст. дир. з ВР 

 11 

 

Контроль за проведенням та 

аналіз результатів проміжної 

атестації 

Згідно графіку Зав. відділення , 

голови ЦК 

 12 

 

Підготовка проєктів наказів:  

До 03.09.2021 

Зав. відділення  
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  - про призначення старост навч. 

груп; 

 - допуск до екзаменаційних сесій; 

 - переведення на наступні курси; 

 - випуск студентів; 

 - призначення стипендії;  

  - - про призначення матеріальної 

допомоги;  

  - - про відрахування та ін. 

Згідно з 

графіком 

освітнього 

процесу, 

2 рази в н. р. 

за вимогою 

за необхідності 

Класні 

керівники 

 13 

 

Проведення конференцій за 

підсумками виробничої та 

технологічної практик, гурткової 

роботи та ін. тематики 

За планом 

роботи 

циклових 

комісій 

Голови 

циклових 

комісій 

 14 Проведення інструктажів зі 

студентами з питань проходження  

практик, складання 

екзаменаційних сесій, захисту 

дипломного проєктування, 

складання державних іспитів 

Згідно графіку 

освітнього 

процесу 

Зав. відділення, 

голови ЦК, зав. 

з практик. 

навчання  

 15 Проведення екзаменаційних сесій: 

- - перевірка екзаменаційної 

документації; 

- - перевірка заповнення залікових 

книжок; 

- - підготовка екзаменаційних 

відомостей; 

- - складання зведених відомостей 

груп;  

- - аналіз та підведення підсумків 

успішності за семестр та навч. рік; 

- - робота зі студентами, які мають 

академічну заборгованість за 

результатами екзаменаційної сесії 

та встановлення термінів її 

ліквідації 

За місяць до 

початку сесії  

 

Наприкінці 

сесії 

 

Відповідно 

розкладу сесій 

  

 

Січень 2022  

червень 2022 

До початку 

наступного 

семестру 

 

Зав. відділення  

 

 

  

Секретар навч. 

частини 

 

 

Зав. відділення  

 

Зав. відділення  

 

 

 

  

16 Проведення захисту дипломних 

проєктів та прийому державних 

іспитів: 

- - накази на допуск до дипломного 

проєктування та захисту  

дипломів; 

- - накази на допуск до складання 

державних іспитів; 

- - зведені відомості; 

- - протоколи засідань ДКК, ДЕК; 

-    звіти ДКК, ДЕК 

Травень – 

червень 2022 

Зав. відділення  
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17 Підготовка документації  для 

здачі в архів: 

- - виписки з семестрових і 

екзаменаційних відомостей; 

- - накази про присвоєння 

кваліфікації  та вручення 

дипломів; 

- - відомості груп; 

- - журнали навчальних занять 

Червень, 

серпень 2022 

Зав. відділення  

Кл. керівники 

груп 

18 

 

Складання звітів про роботу 

відділення за семестри та 

навчальний рік 

Січень, 

червень 2022 

Зав. відділення  

19 Індивідуальна робота зі 

студентами пільгового 

контингенту 

Постійно Зав. відділення  

20 Індивідуальна робота з батьками  і 

студентами: 

- - контроль за навчальною 

дисципліною; 

- - робота зі студентами, які 

відстають в навчанні; 

- - рішення поточних проблем 

(соціального, матеріального, 

організаційного плану та ін.); 

- - клопотання про призначення ма-

теріального заохочення студентів  

Постійно або 

по мірі 

необхідності 

 

 

Зав. відділення  

Кл. керівники   

 21 Допомогти студентам нового 

набору в розвитку самостійності, 

ініціативи та суспільної 

активності в адаптаційний період. 

Вересень-

жовтень 2021 

 

Зав. відділення  

 

 22 Сприяти проведенню зустрічей 

студентів з ветеранами праці, 

війни, заслуженими людьми 

міста, випускниками закладу 

освіти. 

За планом 

виховної 

роботи     

Зав. відділення  

 

  23 Проводити індивідуальну роботу 

зі студентами-сиротами 

(індивідуальні бесіди, 

консультації, контроль за 

умовами проживання та навчання 

тощо). 

Постійно 

 

Зав. відділення  

 

ІІ.  Робота з класними керівниками навчальних груп 

1 

 

Проведення оперативних нарад з 

класними керівниками 

навчальних груп 

1 раз на 

 тиждень 

Зав. відділення  
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 2 Сприяти організації та 

проведенню зборів класних 

керівників груп 

За окремим 

графіком 

Заст. дир. з ВР 

Зав. відділення  

 3 

 

Контроль за веденням звітної 

документації 

1-й тиждень 

місяця 

Зав. відділення  

 4 Аналіз звітів класних керівників 

груп про роботу   в гуртожитку 

1 раз в 2 місяці Зав. відділення  

 5 Аналіз звітів класних керівників 

груп щодо працевлаштування 

випускників (продовження 

навчання) 

Серпень-

вересень 2021 

Кл. керівники, 

зав. відділення    

 

ІІІ. Робота з органами студентського самоврядування 

 1 

 

Проведення засідань зі 

старостами навчальних груп  

відділення 

Щомісяця  Зав. відділення  

 2 Аналіз системи рейтингу 

навчальних груп 

Раз в семестр 

 

Зав. відділення  

Активи груп 

 3 Співпраця зі студентським 

парламентом та органами 

самоврядування у гуртожитку 

Постійно  Зав. відділення  

 4 Організувати роботу активу груп 

зі студентами, які потребують 

особливої уваги. 

Постійно  Зав. відділення  

Активи груп 

ІV.  Робота з  головами  циклових  комісій 

 1 

 

Погодження з головами циклових 

комісій: 

- - графіків проведення КР; 

- - графіків КР; 

- - графіків засідань циклових 

комісій 

 

Вересень 2021 

 

Зав. відділенням 

 

  2 Участь у профорієнтаційних 

заходах 

Постійно Зав. відділення, 

голови  ЦК 

 3 Проведення  першого етапу 

предметних олімпіад та конкурсів 

фахової майстерності (за умови 

зняття обмежень карантину). 

І семестр 2021-

2022 н. р.   

Зав. 

відділенням, 

голови  ЦК, 

викладачі 

 4 Організація участі студентів у ІІ  

етапі предметних олімпіад та 

конкурсів фахової майстерності 

(за умови зняття обмежень 

карантину).  

Березень -

квітень 2022 

Зав. 

відділенням, 

голови  ЦК, 

викладачі 

 5 Заслуховувати окремих студентів 

на засіданнях циклових комісій 

про причини низької успішності    

Постійно 

 

 Голови  ЦК 

Кл. керівники   

 

 6 На засіданнях ЦК розглянути 

питання: формування 

За планом 

роботи ЦК 

Голови ЦК 
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професійних компетенцій 

майбутніх фахівців.      

V.  Робота з батьками 

 1 Проведення загальних 

батьківських зборів та  

батьківських зборів у групах 

За планом 

роботи кл. 

керівників груп 

Зав. відділенням 

 

 2 Інформування батьків щодо стану 

успішності та відвідування занять 

студентами 

Щомісячно  Зав. відділенням 

Кл. керівники   

 3 Організовувати  зустрічі з 

батьками студентів, які не 

встигають з окремих дисциплін та 

мають пропуски занять без 

поважних причин. 

За необхідності 

 

Зав. відділенням 

 

VІ. Профорієнтаційна робота 

 1 Взяти участь в організації набору 

студентів на 2022-2023  н. р. 

 Протягом 

навч. року 

 Зав. 

відділенням 

 2 Залучити студентів старших 

курсів до профорієнтаційної 

роботи в школах, ліцеях області 

Протягом  

навч. року 

Провідний спец. 

з проф. 

орієнтації 

Зав. відділенням 

  3 Підготувати матеріал для 

проведення профорієнтаційної 

роботи. Скласти візитні картки 

спеціальності.  

Обновляти сторінки  на сайті 

фахового коледжу. 

Протягом  

навч. року 

 

  

Голова ЦК,   

Зав. відділенням 

 4 Продовжувати підтримувати 

зв’язок відділення  з закріпленими 

школами, ліцеями міста 

Постійно 

 

Голова ЦК,   

Зав. відділенням 

 5 Провести анкетування серед 

студентів-випускників з метою 

вивчення запитів щодо подальшої 

їх професійної діяльності. 

Травень  2022  

 

 

 

Голови ЦК,   

соц. педагог, 

зав. відділенням 

 6 Організація проходження 

випускниками вступного 

випробовування до закладів вищої 

освіти.  

Травень-

червень 2022 

 

Голова ЦК,   

Зав. відділенням  

 7 Співпрацювати зі ЗМІ з питання 

широкої поінформованості про 

видатних людей, колишніх 

випускників закладу освіти, з метою 

створення позитивного іміджу  

сучасного фахового коледжу. 

Постійно 

 

Заст., директора 

з ВР,  голови 

ЦК,   

зав. відділенням  
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  1.15  ПЛАН РОБОТИ ЗАОЧНОГО   ВІДДІЛЕННЯ 
 

Заочна форма навчання – це розширення географії здобуття освіти та дає 

можливість успішно поєднати роботу і навчання, стати кваліфікованим 

дипломованим фахівцем із обраної спеціальності. 

Організація освітнього процесу за заочною формою навчання 

здійснюється в закладі освіти, згідно з Положеннями про організацію 

освітнього процесу, а  також іншими нормативними актами. 

У  плані  роботи  відділення  відображаються  всі  заходи  необхідні  дл

я  ефективної  організації  і  контролю  за  освітнім 

процесом,  і  участь  відділення  в  повсякденному  житті  закладу освіти. 

  

№ 

з/п 
Найменування заходів Відповідальні   

Строк  

виконання 

І. Організаційна робота 

1 Перевірка і підготовка документації до 

нового навчального року  

Зав. відділення 

 

Вересень 

2021 

2 Уточнення списку навчальної групи  Зав. відділення  Вересень 

2021 

3 Оформлення і перевірка особистих 

справ студентів   

Зав. відділення   Протягом  

 І  семестру 

4 Оформлення та контроль за веденням 

залікових книжок   студентів 

Зав. відділення   Протягом 

року 

5 Оформлення журналів: 

- - обліку контрольних робіт; 

- -  навчальних  журналів; 

- - обліку відомостей (залікових, 

екзаменаційних). 

Зав. відділення    Вересень 

2021 

Протягом 

року 

 

6 Проведення організаційних зборів 

студентів в період установчої та 

лабораторно-екзаменаційної сесії.  

Зав. відділення   Згідно з 

графіком 

7 Складання статистичних звітів. Зав. відділення   Жовтень 

2021 

Квітень 

2022 

8 Списання контрольних робіт 

відповідно до нормативів 

 Січень 2022 

ІІ. Навчально-методична робота 

1.  Складання  графіку освітнього  процесу Зав. відділення,  Вересень 

2021 

2 Доведення до відома викладачів 

розподіл навчальних годин за 

навчальним планом. 

Заст. директора з 

НР 

 Вересень 

2020. 

3 Складання навчального графіку 

студентів 

Зав. відділення    Вересень 

2021 
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Травень 

2022 

4 Складання розкладу установчих занять 

І курсу.  

Зав. відділення,  

диспетчер  

Протягом 

року 

5 Підготовка нових  та удосконалення 

діючих  метод. рекомендацій з усіх 

дисциплін згідно з  навчальним планом 

та новими робочими програмами  

Зав. відділення,   

викладачі 

 Протягом 

року 

6 Складання розкладу лабораторно-

екзаменаційної сесії і забезпечення її 

проведення. 

Зав. відділення,    Згідно з 

графіком 

ОП 

7 Складання індивідуальних графіків 

студентів, що мають академічну 

заборгованість.  

Зав. відділення,   Протягом  

року 

8 Робота з бібліотекою закладу освіти по 

забезпеченню студентів навч. 

літературою. 

Зав. відділення,  

бібліотекар 

Протягом 

року 

9 Забезпечення студентів - заочників  

методичними посібниками та 

рекомендаціями. 

Зав. відділення, 

викладачі 

Протягом 

року 

10 Впровадження в освітній процес 

новітніх технологій навчання з метою 

підвищення якості підготовки 

здобувачів освіти. 

Викладачі  

дисциплін 

Протягом  

року 

11 Проведення наради з викладачами  

перед початком сесій з організаційних 

питань та питань проведення 

навчальних  занять. 

Зав. відділення, 

зав. метод. каб. 

 За 

графіком 

ОП 

ІІІ. Педагогічна допомога студентам та контроль за їх роботою 

1 Організація допомоги студентам у 

міжсесійний період. 

Зав. відділення,   Протягом 

року 

2 Складання та відправка листів 

студентам, що не приступили до 

навчання.  

Зав. відділення,   Протягом 

року 

3 Ведення обліку успішності заочників 

по групах і курсах. 

Зав. відділення,   Протягом 

року 

4 Проведення індивідуальної роботи із 

студентами шляхом особистих бесід, 

листування, бесід по телефону та 

використання інших форм 

комунікаційного зв’язку. 

Зав. відділення,   Протягом 

року 

5 Проведення зборів зі студентами з 

метою підведення підсумків 

екзаменаційних сесій. 

Зав. відділення    Після 

закінчення 

сесії   

IV. Контроль виконання робочих програм 
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1 Контроль виконання робочих програм. 

Перевірка наявності, якості планів 

занять. 

Зав. відділення,  

заст. директора з 

НР 

Протягом  

року 

2 Перевірка навчальних журналів. Зав. відділення   Постійно  

3 Контроль за якістю проведення 

установчих занять, консультацій, 

лабораторно-практичних занять.   

Зав. відділення   Постійно  

4 Перевірка якості рецензування 

контрольних робіт викладачами, 

виконання строків перевірки 

контрольних робіт.  

Зав. відділення, 

зав. метод. каб. 

Постійно  

5 Контроль дисципліни студентів під час 

сесії. 

Зав. відділення    Під  час 

сесії 

V. Виховна робота 

1 Проведення нарад із старостами і 

активом навчальних груп з питань 

навчально-виховної роботи. 

Зав. відділення,   Протягом 

року 

2 Проведення екскурсії по місту. Викладачі 

історії    

Під час сесії 

3 Відвідування виховних заходів у 

технікумі. 

Зав. відділення,   Під час сесії 

4 Контроль дисципліни студентів під час 

сесії 

Зав. відділення,   Під  час 

сесії 

1.16.  ЗАХОДИ ПО АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ І КУРСУ 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідає 

1 2 3 4 

1 Укомплектувати навчальні групи 

студентів І курсу та призначити 

класних керівників  

До 31.08.2021 Зав. відділення  

2 Класним керівникам академ. груп 

вивчити особові справи студентів І 

курсу. Провести батьківські збори груп. 

Вересень 2021 Кл. керівники 

3 Провести інструктивно-методичну 

нараду класних керівників навчальних 

груп І курсу 

31.08.2021 Зав. відділення   

 

4 Провести збори студентів І курсу, 

познайомити із Статутом фахового 

коледжу та іншими нормативними 

документами. 

До 05.09.2021 

 

Класні 

керівники  

 

5 Передбачити в планах роботи класних 

керівників нових академічних груп: 

а) традиційні виховні години «Наші 

традиції», «Розкажи про себе» тощо; 

Вересень - 

Жовтень 

2021 

Кл. керівники 

груп нового 

набору 
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б) індивідуальні бесіди зі студентами з  

метою наукової орг.  розумової праці 

першокурсників, виявлення їх інтересів; 

в) цикл бесід по вивченню і 

згуртуванню студентського колективу  

6 Провести анкетування серед студентів І 

курсу з метою подальшого 

забезпечення успішного пристосування 

першокурсників до вимог освітнього 

процесу в закладі освіти 

Кінець жовтня 

2021 

Соціальний 

педагог 

7 На засіданнях ЦК вивчити результати 

анкетування та  КР з метою вивчення 

загального рівня адаптованості 

першокурсників, обговорити їх рівень 

знань, продумати індивідуальну роботу 

із студентами нового набору 

Жовтень 2021 

 

 Голови ЦК 

8 Створення атмосфери повноцінного 

співробітництва і співтворчості між 

викладачами та студентами 

Постійно 

 

Викладачі 

 

9 Працівнику бібліотеки провести зустріч 

з першокурсниками  

Вересень 2021  Бібліотекар  

10 Підготувати списки необхідної 

літератури для студентів І курсів 

До 05.09.2021   Бібліотекар  

11 Відвідувати заняття на перших курсах з 

метою вивчення рівня знань студентів 

Протягом 

року 

Зав. відділення  

12 Провести соціометричні дослідження в 

групах І-го курсу 

Вересень - 

Жовтень 2021 

Кл. керівники 

груп нового 

набору 

13 Провести такі психологічні лекції для 

студентів нового набору: 

1. Динаміка соціальних страхів 

сучасних підлітків. 

2. Адаптаційний потенціал та 

професійне здоров’я особистості, інші. 

Протягом 

року 

 

  

Кл. керівники 

навч. груп 

нового набору 

Соціальний 

педагог 

 

1.17  ПЛАН  РОБОТИ  МЕТОДИЧНОГО  КАБІНЕТУ 

 

 Основні завдання навчально-методичного кабінету 
1. Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного 

досвіду навчально-методичної та виховної роботи викладачів закладу 

освіти.  

2.  Пропаганда інноваційних підходів до освітнього процесу, всебічного 

розвитку суб’єктів освітньої діяльності, оцінка їх ефективності за 

результатами.  
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3. Створення організаційних умов задля удосконалення фахової 

інформаційної освіти та кваліфікації педагогічних, керівних кадрів.  

4.  Проведення системних заходів, спрямованих на розвиток творчого 

потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їх перспективного 

педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до 

участі у фахових конкурсах, оглядах тощо.  

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Загально-організаційні заходи 

1  Перевірка відповідності робочих програм з 

дисциплін до наказу про діючі навчальні 

плани. 

Вересень 

2021 

Башина С.Ф. 

 

2  Підготовка інформаційних довідок щодо 

надходження керівних, інструктивних, 

навчально-методичних матеріалів МОН 

тощо 

По мірі над-

ходження 

Зав. метод. 

кабінетом 

3 Підготовка звітно-інформаційних 

матеріалів до засідань:  

- педагогічної ради; 

- методичної ради; 

- - адміністративної ради. 

Протягом 

року  

Зав. метод. 

кабінетом 

4 Надання методичної допомоги  викладачам   За потреби Зав. метод. 

кабінетом 

5 Підготовка необхідних матеріалів до 

атестації викладачів. 

Жовтень 

2021 -

Квітень 

2022 

Голови ЦК 

Секретар АК  

6 Забезпечення інформування ЦК з 

навчально-методичних питань та подання 

ними необхідної інформації до методичного 

кабінету. 

Протягом  

року 

Зав. метод. 

кабінетом  

7 Організація проведення відкритих 

навчальних занять з подальшим їх 

обговоренням. 

За планами 

ЦК 

Голови ЦК 

Зав. метод. каб. 

8 Організація  наставництва, вивчення і 

розповсюдження передового досвіду 

роботи викладачів 

Протягом  

року 

Зав. метод. 

кабінетом 

Удосконалення матеріальної бази кабінету 

 1 Поповнювати банк інформації щодо 

освітніх проектів, сайтів, інноваційних 

технологій. 

 

 

Постійно Зав. метод. 

кабінетом 

  2 Продовжити створення відео теки 

відкритих занять, виховних заходів 

викладачів закладу освіти  тощо. 

 Протягом 

року 

Голови ЦК 

Зав. метод. каб. 
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1.   3 Створити банк інформації для класних 

керівників груп з питання підготовки та 

проведення першого заняття нового 

навчального року. 

До 30.08.2021 Загньотова В.І. 

 

Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду 

  1 Надавати методичну допомогу викладачам 

щодо вивчення, узагальнення і впровадження 

передового педагогічного досвіду.  

Постійно Зав. метод. 

кабінетом  

 

   2 Вивчити і систематизувати матеріали з 

досвіду роботи викладачів, що атестуються     

До березня 

2022 

Голови ЦК, 

члени АК 

 Навчально-методична робота 

   1 Модернізація положень і розробка нових 

локальних актів діяльності закладу освіти (за 

необхідності). 

Протягом 

року 

Башина С.Ф., 

зав. метод. 

кабінетом 
 2 Організація і проведення  студентських  

олімпіад, творчих та професійних конкурсів    

Протягом 

року 

Голови ЦК 

викладачі   

  3 Коректування відповідності  методичних тем   

викладачів відповідно до  загальної теми 

закладу освіти. 

Вересень 

2021 

Голови ЦК, зав. 

метод. 

кабінетом 

  4 Організація розробок   інструктивно-

методичних рекомендацій:  

- роботи в класрум та інших платформах;  (за 

вимогою) 

Протягом 

року 

Зав. метод. 

кабінетом; 

викладачі спец. 

дисциплін 
5  Організація участі викладачів у роботі 

обласних методичних об’єднань   

 За планом 

роботи ОМО 

Башина С.Ф., 

зав. метод. каб. 

 6 Розміщення матеріалів про організацію та 

результати навчально-методичної роботи на 

сайті закладу освіти. 

Протягом 

року 

Голови ЦК, зав. 

метод. каб. 

 7 Організація і проведення моніторингу якості 

викладання навчальних дисциплін. 

Протягом 

року 

Башина С.Ф., 

зав. метод. каб.  

 

 
   Підвищення фахової та педагогічної майстерності викладачів 

  1 Прогнозування, планування і організація 

підвищення кваліфікації та професійної 

перепідготовки педагогічних кадрів. 

Протягом 

року 

Башина С.Ф., 

зав. метод. 

кабінетом  

   2 Продовжити роботу семінарів: психолого-

педагогічного та класних керівників 

За планом їх 

роботи 

Зав. метод. 

кабінетом  

  3 Організувати проведення   науково-

практичних конференцій, педагогічних 

читань  з актуальних проблем навчання та 

виховання (за окремим планом). 

 Січень 2022 

травень 2022 

Зав. метод. каб., 

соціальний 

педагог 

  4 Організувати участь викладачів закладу 

освіти в наукових семінарах, конференціях, 

які проводяться закладами вищої освіти 

України. (по мірі надходження пропозицій) 

Протягом 

року 

 Зав. метод. каб. 
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 Індивідуальна робота з викладачами 

 1  Підбір необхідної літератури з питань 

підви-щення фахової та педагогічної 

майстерності викладачів, рекомендації до її 

опрацювання. 

Постійно Зав. метод. 

кабінетом 

 2  Індивідуальна робота з викладачами, що 

атестуються, допомога у підготовці 

творчого звіту. 

По мірі 

звертання 

Зав. метод. 

кабінетом 

 3  Допомога викладачам у підготовці е-

НМКД, написанні метод. рекомендацій, 

навчальних посібників тощо. 

По мірі 

звертання 

Зав. метод. 

кабінетом 

 4 Консультації з підготовки  доповідей, 

виступів, повідомлень на семінари, 

педагогічні читання, конференції, їх 

редагування та рецензування. 

По мірі 

звертання 

Зав. метод. 

кабінетом 

  5  Організація відвідування занять викладачів.                                         За окрем.  

графіком 

Зав. метод. 

кабінетом 

  6 Допомагати педагогам в координації форм і 

методів роботи та самоосвіти, спрямованої 

на підвищення педагогічної майстерності та 

вдосконалення фахової підготовки 

викладачів. 

Протягом 

року 

Зав. метод. 

кабінетом 

 

1.18 ПЛАН РОБОТИ  БІБЛІОТЕКИ 

  

Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки закладу освіти: 

- пропаганда вказівок МОН України з питань розвитку педагогічної думки з 

бібліотечної справи та освіти в цілому; 

- всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності суб’єктів 

освітньої діяльності, шляхом популяризації пед. літератури, надання через 

книгу найновіших знань, навичок та компетенцій, яких вони потребують у 

своєму професійному житті, на яких формуються фахові знання та професійна 

відповідальність; 

- сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку освітнього 

процесу;  

- розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі вдосконалення 

традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи; 

- сприяння формуванню гармонійної особистості, розвиток її творчих та 

пізнавальних здібностей; 

- формування бібліотечного фонду з урахуванням профілю, який відповідає 

змісту навчання в закладі освіти, його інформаційним і виховним функціям та 

інтересам користувачів, забезпечення його належного розміщення, обліку і 

зберігання; 

- підвищення ролі бібліотеки в освітньому процесі; 



78 

 

- поповнювати новими інформаційними матеріалами сторінку веб-сайту 

закладу освіти. 

   

ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 № 

з/п 

Найменування  заходів Термін виконання  

 

1 Підготувати навчальну літературу до нового 

навчального року / відремонтувати старі книги  

Серпень 2021 

 бібліотекар  

2 Скласти графік видачі підручників студентам  Серпень 2021 

бібліотекар 

3 Виявити боржників за минулий рік. Скласти їх 

списки та інформувати про них класних керівників. 

Провести індивідуальні бесіди про ліквідацію 

заборгованості.  

 Вересень 2021 

бібліотекар  

4 На підставі наказів про зарахування на навчання до 

закладу освіти записати в бібліотеку і видати 

навчальну літературу студентам 1 курсу.  

2-10 вересня 2021 

 бібліотекар 

5 Провести бесіди про правила користування 

бібліотекою зі студентами 1 курсу. 

Вересень-жовтень 

2021   бібліотекар 

 

МАСОВА РОБОТА З ЧИТАЧАМИ ПО ПРОПАГАНДІ 

ЛІТЕРАТУРИ  

Для популяризації книжкового фонду плануємо використовувати 

книжкові виставки, перегляди та огляди літератури і приділяти увагу пошуку 

нових технологій. 

ТЕМАТИЧНІ ВИСТАВКИ 

 № 

з/п 

Найменування  заходів Термін 

виконання 

Відповіда-

льні 

 1 Оформлення книжкової виставки до першого 

заняття   

01.09.2021 Бібліотекар  

 2 До знаменних дат українських та зарубіжних 

письменників, поетів, драматургів  оформляти 

виставку їх творів 

За 

календарем 

Бібліотекар  

 3  День міста – «Нова Каховка» -  виставка – 

подорож. Перегляд відео, створеного 

викладачами НКПФК.  

Вересень 

2021   

 Бібліотекар  

 4  До Міжнародного дня писемності підготувати 

матеріали про Нестора літописця. 

Вересень 

2021 

Бібліотекар 

 5 До Міжнародного дня миру оформити 

тематичну виставку про діяльність ООН. 

Вересень 

2021 

Бібліотекар 

6 Виставка-діалог «Ми пишаємось вами» 

(видатні особи мого рідного краю) – до 

Всеукраїнського дня бібліотек 

30.09.2021 Бібліотекар 
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7 «Усе в твоїх руках …» - до Міжнародного дня 

людей похилого віку 

01.10.2021 Бібліотекар 

8  «Знай, люби, бережи історію свого народу» - 

День українського козацтва та Захисника і 

захисниць України).  

14.10.2021 Бібліотекар 

9  До Міжнародного дня ООН 23.10.2021 Бібліотекар 

10 «Ми пам’ятаємо ВАС…» - до дня визволення 

України від фашистських загарбників 

29.10.2021 Бібліотекар 

11 День української писемності та мови. «Мово 

моя калинова …» - ми і наша мова 

09.11.2021 Бібліотекар 

12 «Складові толерантності» - до міжнародного 

дня толерантності 

16.11.2021 Бібліотекар 

13 «У Ваших руках  - наше майбутнє» - до між 

народного дня студента. 

17.11.2021 Бібліотекар 

14 «Вітчизна у серці» - до дня Гідності та Свободи 20.11.2021 Бібліотекар 

15 «Запали свічу пам’яті…» - до дня пам’яті 

жертв Голодомору та політичних репресій в 

Україні 

23.11.2021 Бібліотекар  

16 День інформатики 03.12.2021 Бібліотекар  

17 «Слава, гордість, міць країни»! – День 

Збройних Сил України 

06.12.2021 Бібліотекар  

18 «Добро творити просто, зі злом жартувати не 

можна» - до дня захисту прав людини 

10.12.2021 Бібліотекар  

19  «Українські вечорниці …» - зимові свята в 

Україні 

20.12.2021 - 

14.01.2022 

Бібліотекар  

20  «В єднанні сила й міць держави» - до дня 

Соборності України 

22.01.2021. Бібліотекар  

21 «Вони завжди молоді…» - день пам’яті 

учасників битви під Крутами  

28.01.2022 Бібліотекар  

22 «Минає все, любов лиш вічна» - день всіх 

закоханих 

14.02.2022 Бібліотекар  

23 «Хто Ти такий? – комп’ютерний геній?» - до 

дня комп’ютерщика 

15.02.2022 Бібліотекар  

24 «Зачарує серце мова українська» - міжнарод-

ний день рідної мови 

22.02.2022 Бібліотекар  

25 «Серед весняних перших днів 8 березня – 

найкраще…» - міжнародний жіночий день 

07.03.2022 Бібліотекар  

26 «Поетичний  світ Т. Шевченка» - до 205 - 

річниці з дня народження 

09.03.2022 Бібліотекар  

27 «Корифеї українського театру» - до 

міжнародного дня театру 

 25.03.2022 Бібліотекар  

28 День сміхотерапії. Першоквітневі жарти. 01.04.2022 Бібліотекар  

29 «Перші українські космонавти» - до дня 

космонавтики 

14.04.2022 Бібліотекар  
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30 Книга – храм людської мудрості (до 

Всесвітнього дня книги) 

21.04.2022 Бібліотекар  

31 «Дзвони Чорнобиля …» - до дня 

Чорнобильської трагедії 

26.04.2022 Бібліотекар  

32 «Перемога  єднає покоління».  День перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні  

08.05.2022 Бібліотекар 

33 «Ти всіх святих святіша, ненько» - день Матері 

в Україні  (Друга неділя  травня)  

06.05.2022 Бібліотекар 

34 «Он-лайн-подорож країнами  Європи» до дня 

Європи в Україні  (Третя субота  травня) 

20.05.2022 Бібліотекар 

35 «До рідного слова торкаюсь душею» - до дня 

слов’янської писемності і мови 

24.05.2022 Бібліотекар 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

  Інформаційна функція бібліотеки має два аспекти: 

- інформаційне забезпечення навчальної діяльності студента; 

- надання інформаційних послуг викладацькому колективу. 

1 Вивчення  запитів  читачів, використовуючи  при  

цьому  методи  анкетування, опитування  та  

бесіди. 

Бібліотекар  постійно 

 

2 Підбір  літератури  за  тематикою  рефератів,  

доповідей,  курсових, дипломних робіт по 

спеціальностям. 

Бібліотекар  постійно 

3 Підготувати тематичні рекомендації «Здоров’я - 

найцінніший скарб». 

Бібліотекар  листопад 

2021 

Січень 

2022  

4 Провести  дні  інформації: « Увага!  Нові  

надходження». Оформити і довести до читачів 

інформаційні бюлетені: «Нові надходження до 

бібліотечного фонду" 

Бібліотекар  протягом 

року 

5 Підготувати і провести огляди літератури: 

- Сторінками періодичних видань. 

- Для вас майбутні фахівці (по сторінках фахової 

періодики) 

Бібліотекар  протягом 

року 

6 Проводити інформаційне забезпечення у режимі 

« Запитання - відповідь» 

Бібліотекар  протягом 

року 

7 Поповнювати  куточок  користувача новими  

каталогами  «Ми співпрацюємо  з цими  

видавництвами» 

Бібліотекар  протягом 

року 

 

КУЛЬТУРНО - ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Бібліотека планує подальшу співпрацю з класними керівниками груп. 

При проведенні виховних заходів у новому навчальному році будемо 

продовжувати використання оглядів літератури, презентації книг, виставок - 

діалогів. 
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Бібліотекою планується: 

1 Проведення зустрічі у бібліотеці зі 

студентами нового набору "Подорож 

книжковими виставками" (база 9 кл.) 

Бібліотекар Вересень - 

Жовтень 2021 

2 «Мова – зброя  стратегічна.»  Організувати 

виставку перегляд. 

Бібліотекар  Жовтень - 

Листопад 2021 

3 Виховний захід:  Тренінг «Сім’я і довіра» Бібліотекар,  

соц. педагог    

Лютий 2022 

6 Оформити і довести до читачів 

інформаційні бюлетені: «Нові надходження 

до бібліотечного фонду» 

Бібліотекар Протягом року 

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 1 Брати участь у проведенні тижнів ЦК. Бібліотекар  Протягом року 

2 Інформування викладачів щодо нових 

публікацій, обов’язкове повідомлення про 

наявність методичних посібників та 

підручників у видавництвах.  

Бібліотекар  Протягом року 

3 Брати участь у педрадах  Бібліотекар  Протягом року 

4 Підбір з фонду бібліотеки матеріалів до дня 

науки 

Бібліотекар  Травень 2022 

 

ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ 

Комп'ютерну революцію не зупинити, але і книга, як матеріальний об'єкт 

не має естетичного замінника. Книги були, є і будуть серцем бібліотеки. 

Виходячи з цього бібліотека планує: 

1 Вивчення  фонду, його  якісного складу  та  

інформаційної  цінності, якості  обслуговував-

ння, аналіз  його використання. 

Бібліотекар  Протягом  

року 

2 На основі кошторису проводити поповнення і 

оновлення бібліотечного фонду (по мірі 

можливості) 

Бібліотекар  Протягом 

року 

3 Здійснювати технічну обробку нових 

надходжень, картки для каталогів оформляти, 

використовуючи комп'ютер  

 Бібліотекар  

 

 Протягом 

року 

4 Вести індивідуальний, сумарний облік 

книжкового фонду 

Бібліотекар Протягом  

року 

5 Своєчасно оформлювати підписку 

періодичних видань, враховуючи запити 

читачів на новий рік (по можливості) 

Бібліотекар Жовтень 

2021., червень 

2022 

6 Проводити роботу по збереженню 

бібліотечного фонду: ліквідація читацької 

заборгованості, заміну загублених книг тощо. 

Бібліотекар  Постійно  

7 Підготовка застарілої і зношеної літератури 

до списання 

Бібліотекар Протягом  

року 
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8 Продовжити переоблік книжкового фонду. Бібліотекар  Постійно  

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Зміни, що відбуваються в суспільстві, потребують розвитку особи 

бібліотечного працівника, який повинен удосконалювати себе як особистість, 

безперервно поповнювати свої професійні знання. Тому першочерговим 

завданням бібліотекаря є підвищення свого фахового рівня.  Брати участь  в 

регіональних семінарах,  засіданнях  обласних методичних  об’єднань  

бібліотечних працівників з метою вивчення   вітчизняного  досвіду  

відвідувати  бібліотеки міста і області є однією із зовнішніх форм підвищення 

кваліфікації. 

 Вивчати  керівні  документи  по  бібліотечній  справі, які  стосуються  

планування, комплектування,  обліку,  звітності,  збереженню  фонду – 

самоосвітня діяльність. 

 

1.19 ПЛАН РОБОТИ ЗАВІДУЮЧОГО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЮ 

ПРАКТИКОЮ 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1  Оновлення бази нормативно-

правової документації, що  

забезпечує практичну 

підготовку  здобувачів освіти 

До 01.01.2022 Голови ЦК,  зав. 

НВП   

2  Оновлення та систематизація 

нормативно-правової 

документації, автоматизації 

управління освітнім процесом в 

закладі освіти. 

Постійно  Голови ЦК,  зав. 

НВП   

3   Укладання нових, пролонга-ція 

або доповнення чинних 

договорів з підприємствами для 

проходження виробничої 

практики студентів.  

Протягом навч. 

року  

До початку 

кожної практики, 

згідно графіку    

Голови ЦК,  зав. 

НВП, керівники 

практики 

4 

Розподіл студентів за базами 

практик, підготовка наказів на 

проведення практик та 

проведення зборів (інструктаж з 

ТБ) студентів перед початком   

практики 

Не пізніше як за 

10 днів до 

початку 

практики 

Зав. НВП, зав. 

відділеннями, 

інженер з ОП 

5 Періодичний контроль за 

проведенням практик. 

Згідно з графіком  

освітнього 

процесу 

Зав. НВП, керів-

ники практики 
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6 Аналіз звітів студентів за 

результатами  практики 

По закінченні 

термінів 

практики 

Голови ЦК, 

керівники 

практики 

7 Підготовка та написання звітів 

керівниками практики від 

фахового коледжу 

На протязі 3-х 

днів після 

закінчення 

практики 

Керівники 

практик, зав. НВП 

8 Підведення  підсумків проход-

ження практики студентами 

Після закінчення 

практики 

Голови ЦК, зав. 

відділеннями 

9  Організація конференцій за 

результатами виробничих 

практик 

Після закінчення 

практики 

Голови ЦК, 

керівники 

практики 

 

1.20 ПЛАН   РОБОТИ  З  ПИТАНЬ ОХОРОНИ  ПРАЦІ 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1 Організовувати навчання працівників  

закладу освіти з пожежної безпеки 

Протягом 

року 

Зав. НВП, 

Інженер з ОП  

2 Оновити  куточок пожежної безпеки Вересень  

2021 

Бондаренко В.М. 

3 Продовжити вивчення правил пожежної 

безпеки серед студентів  на  занять 

ОБЖД 

Протягом 

року 

Викладачі БЖД 

та ОП 

4 Організувати з числа працівників 

добровільну пожежну дружину  

Вересень 

2021 

Бондаренко В.М. 

5 Розробити і затвердити план евакуації і 

порядок оповіщення суб’єктів освітньої 

діяльності на випадок виникнення 

пожежі 

Листопад 

2021 

Інженер  ОП  

  

6 Регулярно проводити інструктажі з 

питань пожежної безпеки 

1 раз у 

півріччя 

Бондаренко В.М. 

7 Регулярно проводити огляд приміщення 

та території  закладу освіти щодо 

дотримання протипожежного режиму 

Щомісячно  Заст. дир. з АГД 

Литвинова Л.Г. 

8 Ознайомлення викладачів з вимогами 

пожежної безпеки для приміщень 

різного призначення та при проведенні 

культурно-масових заходів 

Вересень 

2021 

заст. директора з 

АГД 

Литвинова Л.Г. 

9 У разі виникнення пожежі дії праців-

ників фахового коледжу мають бути 

спрямовані на забезпечення безпеки 

студентів та їхньої евакуації  

1 раз на рік 

(практичне 

навчання) 

Нач. штабу ЦЗ 

10 Питання про пожежну безпеку та ОП в 

закладі освіти  розглядати на  адмін. 

раді 

За планом 

адмін. ради 

Бондаренко В.М. 
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План заходів щодо запобігання аваріям, пожежам і нещасним 

випадкам виробничого характеру 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1 Ознайомити суб’єктів освітньої 

діяльності з правилами внутрішнього 

розпорядку закладу освіти 

Вересень 

2021 

Інженер з ОП 

  

2 Ознайомити  нових педагогічних 

працівників та співробітників із 

посадовими інструкціями та технікою 

безпеки 

Серпень 

2021 

Інженер з ОП 

  

3 Затвердити колективний договір 

адміністрації та профкому про 

проведення заходів з  ОП 

Червень 2022 Голова ПК 

4 Організувати навчання суб’єктів 

освітньої діяльності з безпеки 

життєдіяльності 

2 рази на рік Інженер з ОП 

  

5 Регулярно проводити інструктажі з 

техніки безпеки серед педагогічного та 

технічного персоналу  

1 раз на 

півріччя 

Інженер з ОП, 

керівники 

структур. 

підрозділів  

6 Організувати перевірку знань з питань 

ОП    

1 раз на три 

роки 

Бондарено В.М. 

 

Попередження травматизму під час освітнього процесу 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1 Провести бесіди про попередження  

травматизму під серед студентів у 

закладі освіти 

Вересень 

2021  

Кл. керівники 

2 Під час вивчення дисципліни "Основи 

безпеки життєдіяльності" розглядати 

питання поведінки студентів на 

вулиці, у транспорті тощо 

Згідно з 

навчальним 

планом 

Викладач ОБЖД 

3 Проводити інструктажі з техніки 

безпеки під час занять фізичного 

виховання 

На кожному 

занятті фіз. 

виховання 

Викладачі  

фізичного 

виховання 

4 На засіданні адмін. ради  провести 

аналіз травматизму протягом 

навчального року в закладі освіти 

Червень 2022 Інженер з ОП 

 

План заходів щодо попередження дорожньо-транспортного 

травматизму  

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 
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1 Ознайомити студентів фахового коледжу 

із законом  України "Про дорожній рух" 

Протягом 

року 

Кл. керівники 

2 Згідно з графіком освітнього процесу 

проводити заняття з ОБЖД, роз’яснювати 

необхідні питання відповідно до програми 

Протягом 

року 

Викладачі 

ОБЖД та ОП 

3 Регулярно проводити профілактичну 

роботу серед студентів для попередження 

дорожньо-транспортного травматизму: 

перегляд відео матеріалів тощо. 

Протягом 

року 

Викладачі 

ОБЖД та ОП 

 

План заходів профілактики побутового травматизму серед 

працівників закладу освіти 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1 Провести заняття серед педагогічного та 

технічного персоналу закладу освіти на 

тему "Профілактика побутового 

травматизму " 

вересень 

2021 

Інженер з ОП 

2 Провести бесіди серед педагогічного та 

технічного персоналу щодо запобігання 

побутового травматизму в житлових та 

підсобних приміщеннях, присадибних 

ділянках, у місцях відпочинку та інших 

місцях можливого перебування людей 

1 раз на 

квартал 

Інженер з ОП 

3 Регулярно проводити бесіди серед 

студентського колективу   профілактики 

побутового травматизму 

1 раз на 

семестр 

Кл. керівники 

4 Проводити роз’яснювальну роботу серед 

батьків   

Батьківські 

збори 

Кл. керівники 

1.21  ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНІВ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ *  

 

№ 

з/п 

Тиждень (декада) циклової  

(предметної) комісії 
Відповідальні 

Термін 

проведення 

1 Спорт і здоров'я. День здоров'я  Зінченко  С. І.  Вересень 2021 

2 Дисципліни соціально – гуманітар-

ного циклу (два етапи) 

Тимофієнко В.  Листопад 2021 

Березень 2022 

3 День радіо та телебачення. (тижні 

(декади) спеціальності, два етапи) 

Олята Ю.О. Листопад 2021 

Травень 2022 

4 ЦК Програмної  інженерії  Полібіна К.В. Лютий 2022 

5 ЦК Комп’ютерної інженерії Маюк Роман А. Березень 2022 

6 
ЦК галузі знань «Управління та 

адміністрування» (дисципліни 

професій. циклу) 

Волковська Л.  Березень 2022 
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7 
ЦК дисциплін математично-

фізичного  циклу 

Сушко І.В. Березень 2022 

8 ЦК природничого циклу  Карнаух І.М. Квітень 2022 

 В процесі роботи можливі корективи٭ 

1.22 ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ  ПРАВОПОРУШЕННЯМ, 

ПОСАДОВИМ ЗЛОВЖИВАННЯМ,  ХАБАРНИЦТВУ 

 

№ 

з/п 

Найменування заходів Строк 

виконання 

Виконавці 

1 Забезпечити контроль за дотриманням 

законодавчих та нормативних документів з 

питань фахової перед вищої освіти 

керівниками структурних підрозділів, пед. 

працівниками закладу освіти; не допускати 

посадових зловживань, правопорушень і 

хабарництва серед працівників 

Протягом 

року 

Директор   

 

  

 

 

 

2 Посилити відповідальність керівників 

структурних підрозділів закладу освіти за 

дотриманням вимог чинного законодавства 

при проведенні усіх типів занять, практики, 

семестрових і державних іспитів, захисту 

курсових та дипломних робіт (проектів).  

Протягом 

року 

Директор   

 

3 Забезпечити об'єктивність оцінювання 

знань здобувачів освіти, зокрема, 

проведення контрольних заходів, що 

передбачає  чинне законодавство.  

За планом 

вшутрішньо

- го 

контролю 

 Заст.  дир. з 

НР      

4 Проводити у всіх структурних підрозділах 

закладу освіти  роз'яснювальну роботу, 

звернувши увагу викладацького складу на 

розвиток і утвердження партнерських, 

чесних і доброзичливих стосунків із 

студентством.  

Попереджувати факти тиску на студентів, 

які інформують керівництво закладу освіти 

про факти хабарництва, з боку викладачів 

та інших посадових осіб.  

Протягом 

року  

Директор, 

заст. дир. з  

НР, ВР  та 

АГР    

5 Вживати заходи щодо широкого залучення 

органів студентського самоврядування до 

роботи, спрямованої на запобігання 

правопорушенням, посадовим 

зловживанням, хабарництвом в закладі 

освіти.  

Протягом 

року 

Директор,   

голова студ. 

парламенту   

6 Спільно з органами студентського 

самоврядування провести анонімне 

Січень 2022 Заст. дир. з 

ВР, голова 

студ. ради    
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анкетування студентів щодо можливих 

фактів здирництва та хабарництва.  

7 Забезпечити функціонування в закладі 

освіти  «Пошти студентської довіри» 

Протягом 

року 

Заст. дир. з 

ВР, голова 

студ. 

парламенту  

8 Забезпечення умов дотримання Кодексу 

академічної доброчесності 

Протягом 

року 

Директор,   

голова студ. 

парламенту   

8 Забезпечити здійснення заходів щодо 

недопущення фактів хабарництва та 

корупції при проведенні прийому 

абітурієнтів до закладу освіти.  

На період 

роботи ПК   

Голова ПК, 

секретар  

ПК 

9 Вжити заходи щодо належного 

організаційного рівня роботи приймальної 

комісії фахового коледжу  та відкритості і 

прозорості проведення вступних 

випробувань. 

На період 

роботи ПК 

Голова ПК, 

секретар  

ПК  

10 Забезпечити дотримання вимог Умов 

прийому до фахового коледжу щодо єдиної 

форми і кількості вступних випробувань 

для абітурієнтів, які вступають на 

бюджетну та контрактну форму навчання.  

На період 

роботи ПК 

Голова ПК, 

секретар 

ПК     

11 Залучати представників обласних та 

міських  держ. адміністрацій до участі у 

засідання приймальної комісії під час 

розгляду питання зарахування на перший 

курс. (за домовленістю) 

На період 

роботи ПК 

Голова ПК, 

секретар  

ПК   

12 Інформацію щодо вступних випробувань 

розміщувати на сайті закладу освіти 

На період 

роботи ПК 

секретар  

ПК   

 

ІІ.  АДМІНІСТРАТИВНО - ГОСПОДАРЧИЙ РОЗДІЛ* 

 

№ 

з/п 

Напрям             діяльності Термін Відповідальні  

 Адміністративно-господарча робота   

1.  Провести поточний ремонт коридорів І, ІІ, VІ, 

VІІ поверхів 

Липень 

2022 

Заст. дир. 

АГД 

2.  Провести капітальний ремонт кабінетів та 

лабораторій  (за поданням зав. кабінетами та 

лабораторіями   

Липень-

серпень 

2022 

Заст. дир. 

АГД 

комендант  

3.  Провести поточний ремонт тепломережі 

закладу освіти (за необхідності) 

Липень-

вересень 

2022 

Заст. дир. 

АГД 
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4.  Проводити заміну освітлення на енергозбері-

гаючі світильники (за необхідності) 

 Заст. дир. 

АГД 

5.  Провести обстеження навчальних меблів та 

виконати необхідний поточний ремонт 

Вересень-

жовтень 

2022 

Заст. дир. 

АГД 

6.  Провести поточні ремонти кімнат та 

приміщень побутового призначення у   

гуртожитку 

До 

вересня 

2021 

Заст. дир. 

АГД, зав. 

гуртожиту 

7.  Замовити та придбати журнали навчальних 

занять 

До 25.08.  

2021 

Заст. дир. 

АГД 

заст. 

директора з 

НР 

8.  Доукомплектувати та зробити перевірку 

існуючих вогнегасників 

Вересень  

2021 

Бондаренко 

В.М. 

9.  Здійснити перевірку технічного стану 

первинних засобів пожежогасіння, джерел  

водопостачання, виконати заходи щодо їх 

справної та безперебійної  експлуатації 

Вересень 

2021 

заст. дир. 

АГД, 

Бондаренко 

В.М. 

10.  Контролювати виділені кошти згідно з 

кошторисом для розрахунків за спожите 

тепло і воду 

Постійно  заст. дир. 

АГД 

*По мірі необхідності можуть вноситися корективи 

ІІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ 

 

Робота первинної профспілкової організації  планується на базі 

колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом. 

На наступний рік планується: 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Дата Відповідальний 
 

1 Вести роз’яснювальну роботу з питань 

трудових прав та соціального захисту 

працівників  

Протягом 

року 

Голова 

профспілки 

2 Створювати умови для інформаційного 

забезпечення працівників закладу освіти 

про стан виконання норм і положень 

колективного договору  

Протягом 

року 

Голова 

профспілки, 

адміністрація 

3 Сприяти дотриманню трудової 

дисципліни та правил внутрішнього 

розпорядку закладу освіти; 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки, 

адміністрація 

4 Забезпечувати постійний контроль за 

своєчасним введенням в дію норматив-

них документів з питань трудових 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки, 

відділ кадрів 
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відносин, організації нормування праці, 

розподілу навантаження 

5 Надавати консультаційну та практичну 

допомогу працівникам з питань праці та 

соціального захисту  

Протягом 

року 

Голова 

профспілки 

6 Сприяти виконанню заходів з охорони 

праці 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки, 

інженер з ОП  

8 Організовувати вечори відпочинку, 

присвячені Новому року, 8 Березня, Дню 

працівників освіти та ін.. 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки, 

адміністрація 

9 Надавати одноразову матеріальну допо-

могу членам профспілки та пенсіонерам, 

які перебувають на профспілковому 

обліку, в зв’язку з похованням рідних, до 

ювілейних дат, в разі скрутного матері-

ального стану, тяжкого захворювання та 

ін. 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки 

10 Виділяти кошти з профспілкового бюд-

жету на поздоровлення членів профспі-

лки з ювілеями. 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки 

11 Організовувати поїздки співробітників 

закладу освіти  на море  

Літо 2022  Голова 

профспілки 

ІV. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

виконання 

Відповідальні 

1 Розподіл пед. навантаження, скла-

дання тарифікації на навч.  рік 

до 05.09.2021 Заст. дир. з   НР, 

головний 

бухгалтер 

2 Складання штатного розпису на 

рік 

до 10.01.2022 Головний 

бухгалтер   

провідний спец. з 

кадрової роботи 

3 Складання проекту кошторису на 

2022 

Грудень 2021 Головний 

бухгалтер 

4 Складання місячних, квартальних і 

річних звітів та ін. документації 

За окремим 

графіком 

звітності 

Головний 

бухгалтер 

5 Придбання матеріалів, 

обладнання, інвентаря, продуктів 

харчування тощо 

Постійно 

(річні плани 

тендерного 

комітету) 

Головний 

бухгалтер 
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6 Поточний ремонт будівлі, 

навчальних каб. і лаб. та інших 

приміщень закладу освіти   

Постійно 

(річні плани 

тендерного 

комітету) 

Заст. дир. з АГД 

7 Укладення договорів на:  

- постачання електричної енергії;   

- теплопостачання;   

- водопостачання та 

водовідведення;  

- вивезення, прийому та 

знешкодження побутових 

відходів;  

- технічне обслуговування та 

ремонт техніки;  

- телекомунікаційні послуги;  

- купівлю-продаж товарів тощо. 

Грудень 2021 - 

січень 2022 

(по мірі 

необхідності) 

Головний 

бухгалтер 

 

V. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ 

5.1 ВНУТРІШНІЙ   КОНТРОЛЬ    2021-2022 Н.Р. 

 

Внутрішній  контроль (ВК) -  це управлінська функція, яка є попередньою 

до всебічного аналізу освітнього процесу в закладі освіти. Внутрішній 

контроль дає можливість визначити, наскільки якісно здійснюються в закладі 

освіти освітні процеси, як відносяться до своїх функціональних обов'язків не 

тільки педагоги, а й співробітники, діяльність яких контролюється, та 

керівники підрозділів закладу освіти. 
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№ 

з/п 

Об’єкт та форма 

контролю 

 

 

Зміст 

контролю 

 

Форма 

обговорення 

де, коли 

 

 

Термін проведення контролю  /  відповідальні за його проведення  

Форма 

узагальн

ення 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о
в

т
ен

ь
 

Л
и

ст
о
п

а
д

 

Г
р

у
д

ен
ь

 

С
іч

ен
ь

 

Л
ю

т
и

й
 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в

іт
ен

ь
 

Т
р

а
в

ен
ь

 

Ч
ер

в
ен

ь
 

Л
и

п
ен

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

1 

Робочі навчальні 

програми  

викладачів, 

персональний 

 

Якість 

складання та 

своєчасність 

затвердження 

їх виконання, 

аргументоване 

внесення 

коректив 

На нараді 

голів ЦК та 

засіданнях 

ЦК до 10 

вересня та 15 

січня, на 

засіданні 

методичної 

ради згідно 

плану  

ЗД,     

ГЦК, 

ЗМК  

  

 

 ЗД,    

ГЦК, 

ЗМК 

    ЗД,    

ГЦК, 

ЗМК 

 

 

Наказ, 

положен

ня про 

НМКД, 

доповідн

а записка 

 

 

 

2 

 

Плани роботи 

циклових 

комісій, 

оглядовий 

Якість 

складання та 

своєчасність 

затвердження. 

Відповідність 

планам метод. 

роботи закладу 

освіти, метод. 

ради, 

своєчасність їх 

виконання, 

аргументоване 

внесення 

коректив 

 

На нараді 

голів ЦК та 

засіданнях 

ЦК до 31 

серпня, на 

засіданні 

методичної 

ради до 

31.08.2020р. 

 

 

 

ЗД,   

ЗМК 

 

 

 

 

 

 

ЗМ

К 

 

 

 

 

 

 

ЗД, 

ЗМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМК 

 

 

 

 

 

ЗД, 

ЗМК 

 

 

Д,     

ЗМ

К 

Наказ, 

інформац

ія 

 

 

3 

 

Плани роботи 

класних 

керівників 

Своєчасність 

складання, 

відповідність 

комплексному 

 

На семінарі 

класних 

керівників 

 

 

ЗДВ 

  

 

ЗДВ 

  

 

ЗДВ 

   

 

ЗДВ 

  

 

ЗДВ 

 

 

 

 

Наказ, 

інформац

ія, 

рішення 
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академічних 

груп, цільовий 

плану виховної 

роботи, їх 

виконання 

груп, на 

педагогічній 

раді 

технікуму 

 

 

педагогіч

ної ради 

 

 

4 

Плани роботи 

кабінетів, 

лабораторій і 

гуртків 

(предметних та 

технічної 

творчості), 

оглядовий 

 Своєчасність 

складання, 

відповідність 

вимогам, 

перспективном

у плану 

розвитку,   

результати їх 

виконання  

На нараді 

голів ЦК та 

засіданнях 

ЦК до 10 

вересня та на 

семінарі зав. 

каб. і 

лабораторіям

и згідно 

плану їх 

роботи 

 

 

 

ЗДП 

 

 

 

 

 

 

ЗВ  

 

 

 

 

 

 

ЗДП 

  

 

 

ЗВ 

 

 

 

ЗД 

 

 

 

ЗВ 

 

 

 

 

 

ЗД 

ЗД

П 

Наказ, 

інформац

ія 

5 План роботи 

бібліотеки, 

персональний 

 

Своєчасність 

складання, 

відповідність 

плану виховної 

роботи, комп 

лектування 

навч. 

літературою, 

виконання 

На нараді при 

директорі та 

нараді ЗДВ 

 

 

 

ЗД, 

ЗДВ,  

ЗМК 

    

ЗД, 

ЗДВ,  

ЗМК 

     

ЗД, 

ЗДВ,  

ЗМК 

 Інформа

ція  

 

 

6 

План виховної 

роботи, 

оглядовий 

Своєчасність 

складання,  

дотримання 

строків 

виконання, 

відповідність 

концепції 

виховної 

Педрада, 

семінар  

класних 

керівників 

  

 

 

  Д   

    

 

ЗД, 

ЗДВ    

     

 

ЗД, 

ЗДВ,    

 

 

Д 

Наказ, 

інформац

ія, 

рішення 

педагогіч

ної ради 
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роботи у  

закладі освіти 

 

7 

Плани роботи 

відділень, 

цільовий 

Своєчасність 

складання,  

дотримання 

строків 

виконання, 

аргументоване 

внесення 

коректив 

На 

адміністратив

ній нараді, 

педагогічній 

раді    

 

ЗД 

 

 

 

 ЗД 

 

 

 

ЗД 

 

 

 

ЗД 

 

 

 

ЗД 

 

 

 

ЗД 

Наказ, 

інформац

ія, 

рішення 

педагогіч

ної ради 

 

8 

Журнали 

навчальних 

занять, 

оглядовий 

Дотримання 

вимог до 

заповнення, 

систематичні-

сть і 

своєчасність 

внесення 

записів, 

контролю 

знань 

студентів. 

Відповідність  

записів 

робочим 

навчальним 

програмам 

 

На нараді при 

директорі  , 

на семінарах 

викладачів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМК  

 

 

 

 

ЗД 

 

 

 

 

ЗМ

К  

 

 

 

 

ЗВ,  

 

 

 

 

ЗД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВ 

 

 

 

 

ЗМК 

 

 

 

 

ЗД 

 

 

 

 

 

Наказ, 

інформац

ія, 

доповідн

а записка 

9 Журнали 

класних 

керівників 

навчальних груп, 

оглядовий 
 

Систематичніс

ть і 

своєчасність 

внесення 

записів, 

аргументоване 

внесення 

коректив 

На семінарі 

класних 

керівників  

навчальних 

груп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДВ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДВ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДВ 

 

   

ЗДВ 

 

 

 

 

 

 

Наказ, 

інформац

ія 
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10 

Книги (листи) 

відвідування 

занять голів ЦК, 

ЗВ, ЗМК, 

персональний, 

взаємоконтроль 

Систематичніс

ть відвідування 

занять, якість 

аналізу занять, 

виконання 

плану 

відвідування 

занять  

 

На засіданні 

метод ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗД 

 

 

 

 

 

ЗД 

 

 

 

 

 

ЗД 

 

 

 

 

 

ЗД 

 

 

 

 

 

ЗД 

Інформа

ція  

 

11 

 

 

 

Книги (листи) 

взаємного 

відвідування 

занять 

викладачів, 

оглядовий, 

взаємоконтроль 

Виконання 

графіку 

відвідування, 

своєчасність 

записів, якість 

аналізу занять 

На засіданнях 

ЦК, на 

засіданні 

методичної 

ради 

 

 

ГЦК 

 

ГЦК 

 

ГЦ

К, 

ЗМ

К  

 

ГЦ

К 

 

 

ГЦК, 

 

 

ГЦК 

 

ГЦК 

 

 

ГЦК, 

ЗМК 

 

ГЦК 

 

ЗМК 

 

 

Інформа

ція 

 

 

 

12 

Курсові роботи  

(проєкти); 

дипломне 

проектування,  

оглядовий, 

предметно 

(тематично) – 

узагаль-

нюючий; 

підсумковий, 

вибірковий 

Методичне 

забезпечення, 

тематика, дот-

римання 

графіка їх 

виконання, 

відповідність 

вимогам 

ДОСТ, якість 

виконання і на-

явність 

рецензій.  

 

На засіданнях 

ЦК, на 

підсумкових 

педрадах, на 

засіданнях 

методичної 

ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЦК 

  

 

 

 

ЗВ, 

ГЦ

К 

 

 

 

 

ЗДП, 

ГЦК 

 

 

 

 

Д, 

ГЦК 

 

 

 

 

 

ГЦК 

 

 

 

 

ЗВ, 

ГЦК 

 

 

 

Д, 

ЗВ, 

ГЦК 

 

 

 

 

ЗД, 

ГЦК 

 Наказ, 

інформац

ія, 

протокол

и пед. та 

метод. 

рад 

 

 

13 

Звіти  по 

навчальній, 

виробничій та 

переддипломній 

практиці, 

підсумковий, 

вибірковий 

Якість, 

відповідність 

вимогам, 

своєчасність 

складання 

На нараді 

викладачів, 

керівників 

практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДП, 

ЗВ 

   

 

ЗДП, 

ЗВ 

     

 

ЗДП, 

ЗВ 

 

 

 

 

Наказ, 

інформац

ія 
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14 

 

 

 

Облік роботи 

кабінетів, 

лабораторії  і 

предметних 

гуртків, 

предметно-

узагальнюючий  

Своєчасність 

ведення 

обліку, 

відповідність 

записів 

виконаної 

роботи   

На нараді зав. 

кабінетами і  

лабораторіям

и при ЗДПН, 

на адмін. 

нараді   

  

 

 

 

 

 

 

ЗВ 

 

ЗД

ПН

, 

ЗВ 

 

 

 

ЗД, 

ЗМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВ 

 

ЗДП 

 

 

 

 

ЗД 

 

 

 

Наказ, 

інформац

ія 

 

 

15 

Облік 

проведення 

консультацій і 

додаткових 

занять, 

фронтальний 

Своєчасність 

ведення 

обліку, 

відповідність 

розкладу 

консультацій 

На нараді 

викладачів, 

зав. 

кабінетами і  

лабораторіям

и 

  

ЗВ 

  

ЗВ 

 

  

ЗД 

 

 

ЗВ 

  

 

 

 

 

ЗД 

 Інформа

ція  

 

16 

Облік роботи ЦК 

(протокол), 

персональний 

Своєчасність і 

якість ведення 

протоколів та 

виконання 

рішень 

На засіданнях 

метод. ради 

та циклової 

комісії 

   

ЗМ

К 

   

ЗД, 

 

 

 

 

 

ЗМК 

 

 

 

 

ЗМК 

 

ЗД 

Інформа

ція, 

доповідн

а 

записка, 

тези 

виступу 

 

17 

Навчально-

методичні 

комплекси 

дисциплін, 

комплексний, 

персональний 

Якість, 

повнота, відпо-

відність 

вимогам, своє-

часність 

затвердження, 

аргументованіс

ть внесення 

змін   

На нараді 

викладачів, на 

засіданнях 

ЦК, на нараді 

при  Д, на 

засіданні 

метод. ради, 

педрадих за 

підсумками 

семестру 

 

 

  ГЦК 

 

 

ЗВ, 

ЗМК 

 

 

 

ГЦ

К 

 

 

ЗД 

 

 

 

ЗМК 

 

 

ГЦК 

 

 

ЗД  

 

 

ГЦК  

 

 

ЗМК  

 

 

ЗД  

 

 

 

 

Інформа

ція, 

доповідн

а 

записка, 

тези 

виступу, 

наказ 



96 

 

 

 

18 

 

Навчальні 

заняття, 

адміністративн

ий, предметно-

узагальнюючи, 

персональний 

Організація, 

методика і 

якість 

проведення, 

стан 

методичної і 

планової 

документації, 

відвідування 

занять 

студентами, 

застосування 

комп’ютерної 

техніки, 

сучасних 

методик та 

технологій 

викладання 

 

 

На семінарах 

викладачів, 

педрадах, 

засіданнях 

ЦК, метод. 

раді 

 

 

 

 

Д – 1 раз на тиждень 

ЗД – 2 рази на тиждень 

ЗВ – 3 рази на тиждень 

ГЦК 1-2 рази на тиждень 

М – 4 рази на тиждень 

 

 

 

Інформа

ція, 

доповідн

а 

записка, 

тези 

виступу, 

наказ 

19 Семестрові 

іспити, 

діагностичний 

Стан 

екзаменаційної 

документації, 

дотримання 

вимог до 

проведення та 

забезпечення 

іспитів, якість 

підготовки 

студентів 

На 

підсумкових 

педрадах 

(серпень, 

січень), на 

семінарах 

викладачів, на 

засіданні 

метод. ради 

Д, ЗД, ЗВ, ЗМК – грудень 

Д, ЗД, ЗВ, ЗМК – травень 

 

Інформа

ція, 

доповідн

а 

записка, 

тези 

виступу, 

наказ 

           

          

 

20 

 

ДЕК, ДПА, ЗНО 

періодичний, 

діагностичний 

Організація 

роботи, 

підготовка 

наказів, 

документації. 

Показники 

 

На засідання 

педагогічної 

ради в червні 

2020 р. 

    

ЗВ,  

ГЦ

К 

 

Д, ЗД, 

ГЦК 

    

ЗВ,  

ГЦК 

 

 

Д, ЗД, 

ГЦК 

 Інформа

ція, 

доповідн

а 

записка, 

тези 
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здачі іспитів, 

захисту ДП  

виступу, 

наказ 

 

21 

 

Навчальні 

практики, 

цільовий 

Підготовка 

робочих місць, 

методичне за-

безпечення, 

якість 

проведення 

занять, 

навички і 

вміння 

студентів, 

повнота 

виконання 

програм 

На нараді при 

директорі, на 

засіданнях 

ЦК, на 

підсумкових 

педрадах 

 

 

 

 

ЗДП, 

ЗВ,  

ГЦК 

 

ЗД

П, 

ЗВ,  

ГЦ

К 

 

ЗВ,  

ГЦ

К 

  

ЗДП

, ЗВ,  

ГЦК 

 

ЗВ,  

ГЦК 

 

ЗДП, 

ЗВ,  

ГЦК 

 

ЗВ,  

ГЦК 

 

 ЗВ  

 

 Інформа

ція, 

доповідн

а 

записка, 

тези 

виступу, 

наказ 

 

 

 

 

22 

 

 

Виробничі 

(технологічні, 

переддипломні) 

практики,  

оглядовий, 

поточний 

Наявність 

договорів, їх 

якість, 

своєчасність 

укладання, 

організація 

керівництва і 

контролю 

проходження 

практик, 

виконання 

програми 

практик, 

своєчасність 

здачі звітів, 

якість рецен-

зування. 

Організація 

роботи по 

комісій по 

 

 

На нараді при 

директорі, на 

нараді 

керівників 

практик, на 

підсумкових 

педрадах 

        

 

 

 

ЗДП, 

ЗВ 

 

 

 

 

ЗДП, 

ЗВ 

 

 

 

 

ЗДП, 

ЗВ 

 Інформа

ція, 

доповідн

а 

записка, 

тези 

виступу, 

наказ 
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прийому 

заліків 

 

 

23 

 

Виховні години, 

тематично-

узагальнюючий

, поточний 

Відповідність 

плану роботи, 

актуальність, 

організація і 

методика 

проведення, 

реалізація 

виховної мети, 

відвідування 

виховних 

годин 

студентами 

 

На семінарі 

класних 

керівників, на 

підсумкових 

педрадах  

Д – 1раз на місяць 

ЗДВ – щотижня 

ГЦК - 1раз на місяць 

Інформа

ція, 

доповідн

а 

записка, 

тези 

виступу, 

наказ 

 

 

 

24 

 

Загальні виховні 

заходи, що 

проводяться в 

закладі освіти, 

фронтально-

оглядовий, 

тематично  - 

узагальнюючий 

Відповідність 

плану роботи, 

актуальність, 

організація і 

методика 

проведення, 

реалізація 

виховної мети, 

відвідування 

виховних 

годин 

студентами 

На нараді при 

директорі, на 

підсумкових 

педрадах, на 

семінарі 

класних 

керівників  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДВ 

 

 

 

ЗД

В  

   

 

 

ЗДВ 

 

 

 

ЗД 

 

 

 

ЗДВ 

 

 

 

Д 

 Інформа

ція, 

доповідн

а 

записка, 

тези 

виступу, 

наказ 

 

 

 

25 

Робота гуртків 

художньої 

самодіяльності,  

спортивних 

секцій, 

цільовий, 

поточний 

Виконання 

розкладу 

занять, явка 

студентів, 

якість 

проведення за-

нять, 

результативніс

ть 

На семінарі 

класних 

керівників (1 

раз у два 

місяці), на 

підсумкових 

педрадах 

 

 

ЗДВ – щотижня 

 

Інформа

ція  
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26 

Виконання плану 

під-вищення 

кваліфікації 

викладачів, 

констатаційний   

 

Наявність і 

виконання 

планів 

На засіданні 

педагогічної 

ради (два рази 

на рік) 

    

 

Д 

 

 

ЗД 

     

 

ЗД 

 Інформа

ція, наказ  

 

 

27 

Побутові і 

санітарні умови в 

гуртожитку, 

цільовий, 

поточний 

Стан 

забезпечення 

умов 

проживання, 

санітарний 

стан кімнат, 

приміщень і 

т.д. 

На нараді при 

директорі, на 

загальних 

зборах 

мешканців 

гуртожитків, 

на педраді 

 

 ЗДГ - щотижня 

Інформац

ія 

 

28 

Виконання 

бібліотекою 

замовлень на 

літературу, 

поточний, 

оглядовий 

Проведена 

робота та її 

наслідки, 

комплектуванн

я 

підручниками 

згідно з 

переліком 

дисциплін 

 

На  адмін. 

нараді   

   

ЗД 

   

ЗД 

   

ЗД 

  Інформа

ція 

 

29 

Виконання 

бібліотекою 

плану виховної 

роботи, 

цільовий, 

тематичний 

Відповідність 

плану роботи, 

актуальність, 

організація і 

методика 

проведення, 

реалізація 

виховної мети  

На  нараді 

при ЗДВ, на 

підсумкових 

педрадах, на 

засіданні 

адмін.  ради   

ЗДВ – 1 раз на місяць 

 

Інформац

ія, тези 

виступу 

 

 

30 

Санітарний стан  

приміщень 

закладу освіти, 

оглядовий 

(вибірковий) 

Проведена 

робота, 

якість. Стан 

меблів, 

обладнання 

На адмін. раді   Д – 1 раз на місяць 

ПК – 1 раз у семестр 

ЗДГ - щотижня 

Інформац

ія, тези 

виступу 
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31 

 

Робота їдальні, 

оглядовий 

Санітарний 

стан, вико-

нання 

розпорядку 

дня, 

асортимент, 

калорійність 

страв, вартість 

блюд, 

відвідування 

студентами 

 

 

На адмін. 

нараді при  

директорі 

Д – 1 раз на місяць 

ПК – 1 раз на місяць 

Мед. контроль - щоденно 

Інформац

ія 

 

 

32 

 

 

Робота 

медпункту, 

Оглядовий, 

цільовий 

Розпорядок 

дня і його 

дотримання, 

матеріальне 

забезпечення і 

укомплектован

ість картками 

регістрації, 

матеріалами 

для першої 

допомоги  

 

 

На адмін. 

нараді при  

директорі 

Д - систематично Інформац

ія 

 

33 

Відвідування 

занять 

студентами, 

фронтальний 

Своєчасність 

явки студентів 

на заняття, 

відвідування 

їх, облік 

пропусків    

На  нараді 

при ЗД, на 

підсумкових 

педрадах, на 

нарадах 

кураторів 

груп 

 

ЗД, 

ЗВ 

 

Д, ЗВ 

ЗД, 

ЗВ 

 

ЗВ 

 

 ЗВ 

 

Д, 

ЗВ 

 

ЗД, 

ЗВ 

 

 ЗВ 

 

Д, ЗВ 

 

ЗД, ЗВ 

 Інформац

ія, наказ 

Класні керівники груп - щодня Рапорти 

старост 

 

34 

Щомісячна 

атестація 

студентів, 

Своєчасність 

проведення, 

об’єктивність 

оцінювання    

На    

семінарах 

викладачів, 

засіданнях 

 

 

 

 

 

ЗВ 

 

 

ЗД 

 

 

 

ЗВ 

 

 

 ЗВ 

 

 

ЗД 

 

 

ЗВ 

 

 

 ЗВ 

 

 

ЗВ 

 

 

ЗД 

 Інформац

ія, наказ 
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оглядовий, 

цільовий 

ЦК та метод. 

раді 

  

35 

Залікова книжка 

студента, 

оглядовий, 

персональний 

Наявність, 

повнота і 

своєчасність їх 

заповнення 

 

На адмін. 

нараді при  

директорі 

ЗД – вибірково (вересень, січень, липень) 

Д – вибірково (вересень, січень, липень) 

ЗВ – систематично 

К - систематично 

Інформац

ія 

 

 

36 

Стан техніки 

безпеки і 

протипожежних 

заходів, 

оглядовий 

(вибірковий), 

плановий 

Своєчасність 

проведення і 

реєстрації ін-

структажів, 

виконання 

вимог до 

ведення 

журналу з ТБ, 

стан ТБ і 

протипожежни

х заходів на 

робочих місцях 

в аудиторіях, 

забезпечення 

ОП    

 

 На нарадах 

при  

директорі, 

завідуючих 

кабінетами і 

лабораторіям

и при ЗДП, на 

засіданнях 

ПК 

ПК – по плану роботи  

Д – систематично 

ЗДПН – систематично 

ІТБ та ОП - систематично 

Інформац

ія, наказ 

(за 

необхідн

ості) 

 

 

 

38 Проведення  

ККР, плановий, 

вибірковий 

Відповідність 

графіку, 

наявність 

документації, 

якість 

виконання 

завдань 

 

На засіданнях 

ЦК та метод. 

ради 

ЗД – січень, травень 

ЗВ, ГЦК – постійно 

ЗМК – по графіку 

Інформац

ія, наказ 

 

 

39 

Якість 

підготовки 

фахівців, 

підсумковий, 

діагностичний 

За 

результатами 

ДЕК і ДПА 

На 

педагогічній 

раді (червень 

2021.),  на 

засіданнях 

ЦК 

   ЗВ

, 

ГЦ

К 

 

ЗД 

   ЗВ, 

ГЦК 

ЗВ, 

ГЦК 

 Інформац

ія, 

графік, 

наказ 
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40 

Стан 

впровадження та 

використання 

комп’ютерної та 

відео техніки в 

освітньому 

процесі,  

плановий, 

вибірковий 

Наявність 

програм, їх 

використання, 

рівень 

оволодіння 

студентами та 

викладачами    

На 

педагогічній 

раді,   на 

засіданнях  

метод. ради 

та ЦК 

ЗМК – систематично 

Комісія по підготовці питань на педраду 

Інформац

ія, 

протокол

и 

 

 

45 

Виконання 

розпорядку дня 

студентами та 

співробітникам, 

оглядовий 

(вибірковий), 

плановий 

Виконання 

розпорядку дня 

у гуртожитку 

На нарадах 

при  

директорі, 

ЗД, на 

загальних 

зборах 

мешканців 

гуртожитків 

 

 

Д,   

ЗВ 

 

 

ЗД,З

В 

 

 

 ДВ, 

ЗВ 

 

 

Д, 

ЗВ 

 

 

 ЗДВ, 

ЗВ 

 

 

 ДВ, 

ЗВ 

 

 

Д 

 

 

ЗДВ, 

ЗВ 

 

 

ЗДВ, 

ЗВ 

 

 

Д 

  

Виконання 

розпорядку дня 

студентами, 

викладачами і 

співробітни-

ками у  закладі 

освіти 

На нарадах 

при  

директорі,   

на семінарах 

викладачів,   

на зборах 

співробітникі

в 

Д  ЗД, 

ЗВ,   

 ІВК, 

ПК 

 ЗД, 

ЗВ, 

ІВК, 

КП 

 Д, 

ЗВ

, 

ІВ

К, 

К

П 

ЗД, 

ЗВ, 

ІВК, 

КП 

Д  ЗД, 

ЗВ, 

ІВК, 

КП 

 ЗД, 

ЗВ, 

ІВК, 

КП 

 ЗД, 

ЗВ, 

ІВК, 

КП 

 ЗД, 

ЗВ, 

ІВК, 

КП 

  

46 Атестація 

педагогічних 

працівників, 

персональний 

Вивчення 

системи 

роботи 

педагогічних 

працівників, 

які 

атестуються 

На засіданнях 

атестаційної 

комісії, на 

педраді 

Голова атестаційної комісії – постійно 

Члени атестаційної комісії – відповідно до графіку 

Інформац

ія, наказ 

47 Робота із 

обдарованою 

молоддю, 

Проведення 

олімпіад, 

конкурсів, 

На  педраді, 

на засіданнях 

ЦК 

ГЦК – постійно 

ЗМК – за планом роботи 

Інформац

ія, 

протокол 
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плановий, 

діагностичний 

участь 

студентів, 

результати 

участі. 

Підготовка 

документації 

педради, 

наказ 
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  5.2 НОРМАТИВНІ   ЧАСТОТИ    КОНТРОЛЮ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

№ 

з/п 

Основні ланки 

контролю 
Об’єкт контролю 

Хто здійснює контроль 

Директор  Заст. 

директор

а з НР 

Зав.  навч. 

вироб. 

практики  

Заст. 

директо

ра з ВР  

Зав. 

відділенн

ям  

Голова  

ЦК 

Заст. 

директор

а  з АГР 

Комітет  

проф- 

спілки 

Зав. метод. 

кабінетом  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  

 

 

І  

 

Навчальна 

документація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочі навчальні 

програми 

дисциплін 

 1 раз у 

семестр 

   

 

1  раз у 

семестр 

  1 раз у 

семестр 

2 Індивідуальні 

плани роботи 

викладачів 

 1 раз у 

навч. рік 

   1 раз у 

навч. рік 

  1 раз у 

навч. рік 

3  Плани  занять, 

інструкційні карти 

ЛПЗ 

 1 раз у 

навч. рік 

1 раз у 

семестр 

  За 

індивід. 

графіком  

1 раз у 

місяць 

  1 раз у 

місяць, за 

індивід. 

графіком 

4 Плани роботи  

циклових комісій 

1 раз у  

н. р. 

1 раз у 

семестр 

      1 раз у 

місяць 

5 Плани та графіки 

роботи кабінетів, 

лаб.,   предметних 

гуртків та технічної 

творчості  

 1 раз у 

навч. рік 

1 раз у 

семестр 

  1 раз у 

місяць 

   

6  Плани роботи біб-

ліотеки, гуртків 

худ. сам-сті, 

працівників 

гуртожитку 

1 раз у  

н. р. 

1 раз у 

семестр 

 1 раз у 

семест

р 

   1 раз у  

н.р. 

 

7 Плани роботи зав. 

відділення 

1 раз у  

н. р. 

1 раз у 

семестр 
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8 

Журнали навч. 

занять 

1 раз у  

н. р. 

щомісяця 

(на 30 

число) 

  щомісяц

я (на 15 

число) 

   щомісяця 

(на 30 

число) 

9 Журнали  класних 

керівників груп  

   1 раз у 

семест

р 

 1 раз у 

семестр 

   

10 

 

Журнали   

взаємовідвідувань 

занять 

 

 

1 раз у 

н. р. 

 

 

 

 

 

 

1 раз у 

семестр 

 

 

 

 

1 раз у 

місяць 

11  

 

 

ІІ 

Навчальна 

документація 

студентів 

Відомості 

проміжної і 

підсумкової атес-

тації студентів 

 2 рази у 

семестр 

 

  1 раз у 

семестр 

1 раз у 

семестр 

   

12 Звіти по лаб. та  

практичним 

роботам 

  1 раз у 

семестр 

 1 раз у 

семестр 

(студ.) 

1 раз у 

семестр 

(виклада

чі) 

   

13 Звіти про проход-

ження практик (всіх 

видів) 

  За граф. 

навч. 

процесу 

 За гра-

фіком 

навч. пл. 

За гра-

фіком 

навч. пл. 

   

14 Курсові роботи, 

дипломи (проекти) 

 За гра-

фіком 

навч. пл. 

За графі-

ком навч. 

плану 

 За гра-

фіком 

навч. пл. 

За гра-

фіком 

навч. пл. 

   

15  

ІІІ 

Організація 

освітнього 

процесу 

Навчальні заняття 

 

1 раз  у 

місяць 

1 раз на 

тиждень 

  1раз на 

тиждень 

2 р. на 

місяць 

  1раз на 

тиждень 

16 Семестрові заліки 

та іспити 

 По навч. 

плану 

  По навч. 

плану 

  За  

навч. 

графіко

м 

   

17 Робота ДКК, ДПА,  

ЗНО 

 

 

За  навч. 

графіком 

За  навч. 

графіко

м 

  За  навч. 

графіко

м 
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18 ІV 

Організація 

практичного 

навчання 

Навчальна 

практика 

 1 раз у  

н. р. 

За  навч. 

графіком 

 За  навч. 

графіко

м 

    

19 Виробнича та пере-

ддиплом. практика 

 По навч. 

плану 

За  навч. 

графіком 

 За  навч. 

графіко

м 

    

20  

V 

Організація 

виховної 

роботи 

Виховні години 

 

1 раз у  

н. р.  

1 раз у 

семестр 

 1 раз на 

тиждень 

1 раз у 

місяць 

    За індик. 

графіком 

21 Загальні виховні 

години  

 По   

плану 

 По 

навч. 

плану 

По навч. 

плану 

   По навч. 

плану 

 Робота гуртків худ. 

самодіяльності 

   2 рази 

у 

місяць 

1 раз у 

семестр 

    

22 Робота спортивних 

секцій 

 1 раз у 

семестр 

 1 раз у 

місяць 

     

23 Робота 

студентської ради 

1 раз у  

н. р. 

  1раз у 

місяць 

    1 раз у  

н. р. 

 

24 Виконання плану 

виховної роботи 

1 раз у 

семестр 

1 раз у 

семестр 

 1раз у 

місяць 

 1 раз у 

місяць 

   

25 

  
 

 

 

VІ 

Методична 

робота 

Робота ЦК    1 раз у 

семестр 

      1 раз у 

місяць 

Робота метод. 

кабінету 

1 раз у 

навч. рік 

1раз у 

семестр 

       

26 

Виконання плану 

написання метод. 

робіт  

 1 раз у 

семестр 

      1 раз   у 

семестр 

27 Виконання планів 

підв. кваліфікації, 

стажування 

1 раз у 

навч. рік 

1 раз у 

семестр 

   1 раз у 

семестр 

  1 раз у 

семестр 



107 

 

28 Виконання замов. 

на навчально-

метод. літературу 

Постійно Постійн

о  

  1 раз у 

семестр 

 1 раз у 

семестр 
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