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1. Вступ. 

Підсумки роботи педагогічного колективу за 2020/2021 навчальний рік 

 

Протягом 2020/2021 навчального року колектив Закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти «Чугуївський регіональний центр професійної 

освіти Харківської області» (далі – Чугуївський РЦПО Харківської області) 

працював на виконання завдань поставлених в Законах України «Про освіту», 

«Про професійну (професійно-технічну) освіту», чинних законодавчих актах, які 

регламентують діяльність професійних (професійно-технічних) навчальних 

закладів, реалізуючи державну політику реформування професійної (професійно-

технічної) освіти, виходячи із сучасних вимог до соціального партнерства із 

замовниками освітніх послуг з підготовки робітничих кадрів.  

Навчально-виховний процес в закладі освіти здійснювався у відповідності до 

Плану роботи Закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Чугуївський 

регіональний центр професійної освіти Харківської області» на 2020/2021 

навчальний рік, затвердженого педагогічною радою, на підставі затверджених 

навчальних планів, програм, штатного розкладу та кошторису.  

Контроль навчально-виховного процесу здійснювався на підставі помісячних 

планів, з подальшим прийняттям управлінських рішень, які попередньо 

обговорювались на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради, 

інструктивно-методичних нарадах.  

Протягом 2020/2021 навчального року  педагогічний колектив Чугуївського 

РЦПО Харківської області працював над 1 (діагностичним) етапом єдиної 

методичної теми «Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом 

впровадження новітніх інформаційних та дистанційних технологій в роботі 

з учнями». Створено акаунт  нашого закладу освіти і розпочато роботу над його 

наповненням матеріалами з навчальної, виробничої, виховної і науково-

методичної роботи. 

 

1.1. Підсумки навчально-виробничої діяльності 

 

Згідно з затвердженим регіональним замовленням план набору на 2020/2021 

навчальний рік становив 285 осіб, фактично прийнято – 260 осіб (91%).  

На основі повної загальної середньої освіти прийнято 80 осіб, на основі 

базової загальної середньої освіти – 180 осіб.  Набір здобувачів освіти з кожної 

професії проводився на основі ліцензійних обсягів, замовлень підприємств та 

відповідно до договорів на підготовку кваліфікованих робітників між Чугуївський 

РЦПО Харківської області і підприємствами-замовниками робітничих кадрів.  

Згідно листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-450 від 18.08.2020 

«Щодо продовження прийому громадян на навчання до закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у 2020 році» Міністерство продовжило прийом 

громадян на навчання до закладів ЗП(ПТ)О на 2020/2021 навчальний рік до 1 

листопада 2020 року. Контингент на 01.11.2020 року складав 666 осіб: 

- І курс – 10 груп, 260 здобувачів освіти; 

- ІІ курс – 10 груп, 243 здобувача освіти; 

- ІІІ курс – 6 груп, 163 здобувача освіти.  
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У 2020/2021 навчальному році підготовка кваліфікованих робітників 

здійснювалася на базі базової та повної загальної середньої освіти за професіями:  

 

БЗСО ПЗСО 

Код та назва професії 

5122   Кухар 

7412   Кондитер 

5122   Кухар 

7412   Кондитер 

7212  Електрогазозварник 5141   Перукар (перукар-модельєр) 

7422  Столяр 7436  Швачка 

4112  Оператор комп’ютерного  

           набору 

4121  Офісний службовець  

          (бухгалтерія) 

8331  Тракторист 

8322  Водій автотранспортних 

засобів 

          (категорія В, С)   

8331  Тракторист 

8332  Машиніст екскаватора 

          одноковшового  

8332  Машиніст бульдозера  

          (будівельні роботи) 

8322  Водій автотранспортних  

засобів (категорія В, С)   

8211  Верстатник широкого 

профілю 

8211  Оператор верстатів  

           з програмним керуванням 

 

8331  Тракторист-машиніст  

          сільськогосподарського  

          виробництва  

          (категорія А1, А2, В1) 

7233  Слюсар з ремонту 

          сільськогосподарських машин 

          та устаткування 

8322   Водій автотранспортних 

           засобів (категорія В, С)   

7212   Електрозварник ручного 

           зварювання 

7213  Рихтувальник кузовів 

 

За 2020/2021 навчальний рік зі складу здобувачів освіти відраховано 46 осіб 

(15% від загальної кількості здобувачів освіти):  

- у зв’язку з відсутністю продовжувати навчання – 42 особи (93% від 

загальної кількості відрахованих); 

- у зв’язку з невиконанням навчальних планів та програм – 2 особи (4% від 

загальної кількості відрахованих); 

- у зв’язку зі смертю – 2 особи (4% відсотка від загальної кількості 

відрахованих).  

Найчастішими причинами відрахування у зв’язку з відсутністю 

продовжувати навчання є виїзд батьків в інші регіони та країни, зміни 

професійної підготовки та працевлаштування.  
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Поетапні атестації проводилися згідно затверджених графіків. Відповідно 

339 здобувачів освіти отримали наступні кваліфікаційні розряди: 

 

№ 

з/п 
Г

р
у

п
а
 

Кількість 

здобувачів 

освіти 

Кваліфікація 

1.  Ш-4 24 «Швачка з розряду» 

2.  ТРМ-27 18 «Тракторист 2 розряду» 

3.  ЕГЗ-33 24 «Електрогазозварник 3 розряду» 

4.  С-24 24 «Столяр 2 розряду» 

5.  КК-21 25 «Кухар 3 розряду» 

6.  КК-22 27 «Кухар 3 розряду» 

7.  СТ-5 25 «Верстатник широкого профілю 3 розряду» 

8.  ЕЗР-35 27 «Електрозварник ручного зварювання» 

9.  
ТРС-38 25 

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва (категорія «В-1») 

10.  ЕЗР-25 30 «Електрозварник ручного зварювання 2 розряду» 

11.  ПМ-2 25 «Перукар» 

12.  
ТРС-28 18 

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва (категорії «А-1») 

13.  КК-1 29 «Кухар 3 розряду» 

14.  
ТРМ-27 18 

«Машиніст екскаватора одноковшового                           

4 розряду» 

ВСЬОГО: 339 

 

Державні кваліфікаційні атестації проводились 15.01.2021, 12.02.2021, 

15.02.2021, 23.06.2021, 24.06.2021, 25.06.2021, 29.06.2021  згідно затвердженого 

графіку. 257 здобувачів освіти отримали такі кваліфікації та розряди: 

 

№ 

з/п 

Г
р

у
п

а
 

Кількість 

здобувачів 

освіти 

Кваліфікація 

1.  КК-3 29 «Кондитер 3 розряду» 

2.  Ш-4 24 «Швачка 4 розряду» 

3.  СТ-5 25 
«Оператор верстатів з програмним керуванням                

2 розряду» 

4.  КК-31 33 «Кондитер 3 розряду» 

5.  ЕГЗ-33 21 «Електрогазозварник 4 розряду» 

6.  ЕЗР-35 27 «Рихтувальник кузовів 4 розряду» 

7.  ТРМ-37 22 

«Тракторист (категорія А1, А2). Машиніст 

екскаватора одноковшового (категорія D1). 

Машиніст бульдозера (будівельні роботи) 

(категорія G1).  
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№ 

з/п 

Г
р

у
п

а
 

Кількість 

здобувачів 

освіти 

Кваліфікація 

8.  ТРС-38 24 

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва (категорія А1, А2, В!). Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування» 

9.  ПМ-2 25 «Перукар 2 класу» 

10.  ТВ-6 27 
«Тракторист 2 розряду. Водій автотранспортних 

засобів (категорія «В»).  

ВСЬОГО: 257 

 

Після закінчення повного курсу навчання здобувачами освіти, які успішно 

пройшли кваліфікаційну атестацію присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду з відповідної 

спеціальності і видається диплом державного зразка.  

Випуск здобувачів освіти 2020/2021 навчального року склав 257 осіб. 

Дипломи отримали 257 здобувачів освіти, з них – 15 з відзнакою.  

Станом на 1 липня 2021 року перехідний контингент складає 370 осіб.  

Професійно-практична підготовка у Чугуївському РЦПО Харківської області 

складається з виробничого навчання та виробничої практики і проводиться у 

навчальних лабораторіях, на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг. 

Виробнича практика здобувачів освіти проводиться безпосередньо на робочих 

місцях на підприємстві чи у сфері послуг.  

З підприємствами та організаціями різної форми власності м. Чугуєва, 

Чугуївського району та інших міст на 2021 рік було укладено 396 договорів на 

проходження здобувачами освіти виробничої практики. Контроль за навчально-

виробничим процесом здійснюється за графіком, у якому визначаються терміни 

проведення контрольних, перевірних робіт з метою виявлення рівня навчальних 

досягнень здобувачів освіти з окремих тем робочої навчальної програми.  

 

1.2. Підсумки навчально-методичної діяльності 

  

Методичний кабінет є інформаційно-методичним центром для 

педагогічного колективу, де проводиться діагностична робота як навчальних 

досягнень здобувачів освіти, так і досягнень педагогічних працівників.  

Методична робота в Чугуївському РЦПО Харківської області здійснюється 

згідно з Законами України: «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державними стандартами з 

предметів загальноосвітньої підготовки, «Положення про методичну роботу в 

ЗП(ПТ)О», «Типове положення про атестацію педагогічних працівників», 

«Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-

технічних навчальних закладах» (із змінами), затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. за № 419», планом роботи 

Чугуївського РЦПО Харківської області, який складається на навчальний рік.  
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Оперативна, регулярна та поетапна діагностика результативності діяльності 

педагога здійснювалась різноманітними способами, серед них: відвідування 

уроків, позаурочних заходів, індивідуальні бесіди, консультації тощо. Також до 

діагностики професійно-особистісної діяльності викладачів та майстрів 

виробничого навчання відносилися звіти про роботу, виступи на педрадах,  

засіданнях методичних комісій, анкетування тощо. 

Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і залишається 

підвищення професійного рівня педагогів. Педагоги, які атестуються у 2021, 

звітували про  виконання індивідуальної роботи у міжатестаційний період на 

засіданні атестаційної комісії 21 березня 2021 року. Рішенням атестаційної комісії 

Чугуївського професійного ліцею  щодо порушення клопотання перед 

атестаційною комісією III рівня при Департаменті науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації про: 

- відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії» Журняєва Андрія Валерійовича, викладача; 

- відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії» Волкової Наталії Анатоліївни, викладача; 

- відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії» Маміна Олександра Анатолійовича, викладача; 

- відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії» Коваленка Андрія Валерійовича, викладача; 

- відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії» Соломахи Діни Владиславівни, викладача; 

- відповідність раніше присвоєного педагогічного звання «майстер 

виробничого навчання I категорії» Івашкевич Юлії Анатоліївни, майстра 

виробничого навчання; 

- відповідність раніше присвоєного педагогічного звання «майстер 

виробничого навчання I категорії» Конік Тетяни Іванівни, майстра виробничого 

навчання; 

- відповідність присвоєного педагогічного звання «майстер виробничого 

навчання II категорії» Бедей Марії Василівни, майстра виробничого навчання; 

- відповідність присвоєного педагогічного звання «майстер виробничого 

навчання I категорії» Смик Тамари Миколаївни, майстра виробничого навчання. 

- Затверджено рішенням атестаційної комісії I рівня Чугуївського 

професійного ліцею від 11.03.2021:      

- про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» 

Яковлєва Костянтина Михайловича, викладача, 12 т. р.; 

- про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» 

Солохи Богдана Георгійовича,  12 т. р.; 

- про встановлення 14 тарифного розряду Балабана Петра Петровича, 

майстра виробничого навчання, 14 т. р.; 

- про встановлення 14 тарифного розряду Гончар Олени Михайлівни, 

майстра виробничого навчання, 14 т. р.; 

- про встановлення 14 тарифного розряду Башкатова Миколи Васильовича, 

майстра виробничого навчання, 14 т. р.; 
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- про встановлення 14 тарифного розряду Костенко Ірини Леонідівни, 

майстра виробничого навчання, 14 т. р.; 

- про встановлення 13 тарифного розряду Усенка Олександра Дмитровича, 

майстра виробничого навчання, 14 т. р.; 

- про встановлення 13 тарифного розряду Кандали Ігоря Івановича, майстра 

виробничого навчання, 14 т. р.  

 Підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників 

неможливо досягти без педагогічної компетентності педагогічних кадрів. 

Розвиток професійної компетентності педагогів Чугуївського РЦПО Харківської 

області здійснювався через курси підвищення кваліфікації. Інформація про 

проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Чугуївського професійного ліцею  у  2020/2021 навчальному році: 

 

№ 

з/п 
Посада ПІБ 

Назва закладу освіти 

Дата 

проходже

ння 
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о  від  
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о
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о
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1.  Методисти 
БЄДУХОВА Ольга 

Василівна 
4      

2.  

Викладачі 

предметів: 

- професійно-

теоретичної 

підготовки 

МАМІН Олександр 

Анатолійович 

ОСИКА Сергій 

Митрофанович 

ЖУРНЯЄВ Андрій 

Валерійович 

ВОЛКОВА Наталія 

Анатоліївна 

КОВАЛЕНКО 

Андрій 

Валерійович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська 

інженерно-

педагогічн

а академія 

7 

№3095 від 

19.11.2020 

№3096 від 

19.11.2020 

№3094 від 

19.11.2020 

№3093 від 

19.11.2020 

№2820 від 

05.06.2020 

 

очно-заочна 

ЯРОШЕНКО Лілія 

Миколаївна 

ШВАРЦ Наталія 

Євгеніївна 

СОЛОХА Богдан 

Георгійович 

ЯРМОЛЮК 

Микола Іванович 

ПАСІЧНИК 

Володимир 

Михайлович 

АНІСКІН Микола 

Михайлович 

КОНИК Тетяна 

Михайлівна 

 5   

№ 0561 від 

26.02.2021 р. 

№ 0559 від 

26.02.2021 р. 

№ 0552 від 

26.02.2021 р. 

№ 0560 від 

26.02.2021 р. 

№ 0548 від 

26.02.2021 р. 

 

на даний 

момент 

проходять 

курси з 

16.05.2021 

дистанційна 



9 

 

 

№ 

з/п 
Посада ПІБ 

Назва закладу освіти 
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3.  

Викладачі 

загально-

освітньої 

підготовки 

ЯКОВЛЄВ 

Костянтин  

Михайлович 

 

 

  

6 

 

07.09.2020-

16.09.2020 

ПК 

31584378   

117/34 від 

16.09.2020 

географія 

очно-

дистанційна 

КОВАЛЕНКО 

Андрій 

Валерійович 

   

ПК 

3158437837/

10 від 

05.03.2020 

інформатика 

очно-

дистанційна 

 

СОЛОМАХА Діна 

Владиславівна 

 

 

   

ПК 

31584378 

72/17 від 

17.04.2020 

фізична 

культура 

дистанційна 

 

БЄДУХОВА Ольга 

Василівна 

 

ЯГОДІНА Наталія 

Іванівна 

 

ЛЕВАНДОВСЬКИ

Й Борислав 

Валерійович 

   

7 ХНУ ім. 

В.Н. 

Каразіна  

ЦПО 

№ 0207-

3253-В від 

31.03.2021 

зарубіжна 

літ. 

 

№ 0207-

3200-В від 

01.03.2021 

укр. мова і 

літ. 

 

№ 0207-

3246-В від 

18.03.2021 

історія 

очно-

дистанційна 

НАУМЕНКО Лідія 

Костянтинівна 
   

ХНПУ  

ім. Г.С. 

Сковороди 

на даний 

момент 

проходить 

курси з 

20.05.2021 

хімія 

дистанційна 

4.  

Майстри 

виробничого 

навчання 

КОНІК Тетяна 

Михайлівна  

НОСОВ Юрій 

Миколайович 

ЮСІФОВ Шахрат 

Рустам огли 

 СМИК Тамара 

Миколаївна 

КОСТЕНКО Ірина 

Леонідівна 

БАШКАТОВ 

   

Українська 

інженерно-

педагогічн

а академія 

7 

№ 3113 від 

19.11.2020 

№2803 від 

05.06.2020 

№2809 від 

05.06.2020 

№ 2806 від 

05.06.2020 

№ 2800 від 

05.06.2020 

№ 2795 від 

очно-

дистанційна 
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Микола 

Васильович 

БАБИЧ Гюльнара 

Ісмаїлівна 

БАЛАБАН Петро 

Петрович 

ГОНЧАР Олена  

Михайлівна 

ОСИКА Сергій 

Митрофанович 

05.06.2020 

№ 2793 від 

05.06.2020 

№ 2794 від 

05.06.2020 

№ 2798 від 

05.06.2020 

№ 2804 від 

05.06.2020 

МАЙОРОВА 

Наталія 

Миколаївна 

АПАТЧЕНКО 

Оксана Миколаївна 

ПОЖЕВІЛОВА 

Надія Миколаївна 

 

5 

  

на даний 

момент 

проходять 

курси з 

16.05.2021 р. 

 

дистанційна 

БЕДЕЙ Марія 

Василівна  
   

на даний 

момент 

проходить 

курси з 

15.02.2021 р. 

по 

07.06.2021 

5.  Бібліотекарі 

ЩЕГОЛЯЄВА 

Надія 

Володимирівна 

  6  

10.02.2020-

05.03.2020 

ПК 

31584378 

31/39 

очно-

дистанційна 

ВСЬОГО 19       

 

Протягом звітного навчального року, щомісяця, проводилися засідання 

методичних комісій. Всього в закладі освіти існують 7 методичних комісій і 

творча лабораторія інноваційних технологій. Голови методичних комісій звітують 

про роботу в протоколах засідань. У строк до 25 числа кожного місяця, згідно 

графіка здачі звітно-планіруючої документації викладачів і майстрів виробничого 

навчання, здаються протоколи: голова МК Наталія ЯГОДІНА, Олександр 

АПАТЧЕНКО, Анатолій КОЗУБЕНКО, Вікторія АККЕРМАН, Андрій 

КОВАЛЕНКО, Наталія ШВАРЦ, Наталія МАЙОРОВА. Під час дистанційного 

навчання голови МК Наталія ЯГОДІНА, Андрій КОВАЛЕНКО, Вікторія 

АККЕРМАН проводили чергові засідання, використовуючи платформу ZOOM. 

Протягом року також проводились інструктивно-методичні наради на платформі 

ZOOM. 

Протягом  2020/2021 року наступні педагогічні працівники виступали з 

доповідями на обласних вебінарах:  



11 

 

 

- Андрій КОВАЛЕНКО –  «Сучасні інформаційні технології, як умова 

діджиталізацій освітнього процесу в ЗП (ПТ)О»; 

- Ольга БЄДУХОВА –  «Актуалізація знань учнів шляхом упровадження ІКТ 

на уроках зарубіжної літератури»; 

- Олександр ПУЗІКОВ – «Актуалізація національно-патріотичного виховання 

на уроках фізичної культури та в позаурочний час»; 

- Яна ЧЕЛОМБИТЬКО –  «Використання інтерактивних методів навчання 

для формування мовної компетентності учнів», «Особистісне зростання учнів 

ЗП(ПТ)О як наслідок впровадження компетентнісного підхода до навчання за 

змішаною та дистанційногою формами»; 

- Олександр МАМІН – «Особливості вивчення предмета «Інформаційні 

технології під час дистанційного навчання»; 

- Юлія ІВАШКЕВИЧ – «Створення електронного посібника за допомогою 

програми Turbosite»; 

- Наталія МАЙОРОВА – «Розвиток креативності та творчості здобувачів 

освіти шляхом їх залучення до позаурочної діяльності». 

Були написані статті до газети «Вісник профосвіти» викладачами:                    

Мамін О.А. –  «Розвиток активної творчої особистості на уроках професійно-

теоретичної підготовки»; Бєдухова О.В. – «Використання сучасних технологій 

для формування предметних компетентностей здобувачів освіти з предмета 

«Зарубіжна література»; Майорова Н.М. – «Розвиток креативності та творчості 

здобувачів освіти шляхом їх залучення до позаурочної діяльності»;                     

Козубенко А.О. і Касалап А.М. – «Прикладна фізична підготовка як одна із 

складових військово-патріотичного виховання»; Яковлєв К.М. – «Розвиток 

креативного мислення учнів під час виконання практичних робіт із географії»; 

Шварц Н.Є. – «Дидактичне забезпечення сучасного уроку предмета «Охорона 

праці».  

З 25 по 27 травня 2021 року педагогічні працівники Чугуївського РЦПО 

Харківської області прийняли участь у 12 Міжнародній виставці «Сучасні заклади 

освіти», який пройшов у місті Києві. Викладачі Наталія ШВАРЦ, Наталія 

ЯГОДІНА, Лілія ЯРОШЕНКО, майстер виробничого навчання Наталія 

МАЙОРОВА  отримали грамоти за творчу роботу  на тему «Розвиток соціальних 

компетентностей учнів шляхом інтеграції навчальних предметів» та активну 

участь у виставці і срібну медаль. 

Викладач математики Олександр АПАТЧЕНКО приймав участь в 

обласному конкурсі електронних освітніх ресурсів, і посів 2 призове місце в 

номінації  «Блог з математики».  

Викладач біології і екології Катерина ІВАШКЕВИЧ приймала участь у 

Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України серед здобувачів освіти закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у 2020/2021 н.р., де посіла 3 призове місце серед 

навчальних закладів Харківської області та 1 місце – серед ЗП(ПТ)О Харківської 

області. Також Катерина Валеріївна виступила на обласному вебінарі з досвідом 

роботи з написання роботи МАН для педагогів ЗП(ПТ)О. 

Протягом звітного навчального року, згідно графіка проведення відкритих 

уроків, адміністрацією були відвідані уроки теоретичного і виробничого 
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навчання. Відкриті уроки провели такі викладачі і майстри виробничого 

навчання:  ШаповаловаО.В. – «Сила ампера»; Коваленко А.В., Ландишевська Р.В. 

– «Віруси»; Ягодіна Н.І. – «Творчість Лесі Українки»; Соломаха Д.В.,                     

Касалап А.М. – «Олімпійський урок»; Аккерман В.Я., Апатченко О.М. –  

«Приготування бісквітних тістечок»; Ярошенко Л.М. – «Допоміжна сировина для 

кондитерського виробництва»; Челомбітько Я.С. – «Спорт»; Фоміна Л.І. –  

«Зустріч з поетами Чугуївщини»; Мамін О.А. –  «Бази даних»; Сафонова С.Ф. –  

«Правильні многогранники»; Конік Т.М., Бедей М.В. – «Виконання стрижки 

волосся «каскад», Усенко О.Д. –  «Ремонт ходової частини причепа»; Кандала І.І. 

–  «Площинна розмітка. Рубання. Правка. Гнуття. Різання.»; Осика С.Д. –  

«Водіння трактора з причепом у важких дорожніх умовах»; Лазаренко Л.А. –  

«Приготування млинцевого тіста та виробів з нього»; Смик Т.М. –  

«Приготування желе та виробів з нього»; Бабіч Г.І. – «Приготування тортів 

масового попиту». 

Викладачі та майстри виробничого навчання опановують  методику 

проведення уроків з використанням відеозйомки: Івашкевич К.В., Мамін О.А., 

Апатченко О.І., Аккерман В.Я., Пасічник В.М., Солоха Б.Г., Ягодіна Н.І., 

Ковалено А.В., Ландишевська Р.В., Науменко Л.К., Шварц Н.Є, Ярмолюк М.І., 

Кандала І.І.   

Уроки Касалапа А.М., Соломахи Д.В., Майорової Н.М., Аккерман В.Я., 

Апатченко О.М., Ягодіної Н.І., Шварц Н.Є., Шаповалової О.В., Коваленко А.В., 

Ландишевської Р.В., Новицької О.І., Новицького В.М., проведені на високому 

методичному рівні. 

Уроки інших викладачів та майстрів виробничого навчання проведені на 

достатньому методичному рівні.  

Кожного місяця проводиться засідання школи молодого викладача під 

керівництвои методиста Ольги БЄДУХОВОЇ, викладача-методиста Анатолія 

КАСАЛАПА.  

За молодими викладачами Ягодіним І.В., Левандовським Б.В. були 

закріплені наставники – Шварц Н.Є і Ягодіна Н.Є., які діляться своїм досвідом 

роботи. 

В ліцеї працює постійно діючий семінар «Творчий задум уроку, як діалог 

викладача, майстра в\н з учнями». Керівник – заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА. 

В ліцеї працює творча лабораторія інноваційних технологій, яка об’єднує 

викладачів та майстрів виробничого навчання, які прагнуть досконало вивчати 

інноваційні технології в сучасних умовах діджиталазації освітнього процесу. 

Керівник лабораторії це людина з творчою родзинкою – Шварц Н.Є. 

 Головним показником якості діяльності педагогічного колективу є 

досягнення здобувачів освіти.  

 Здобувачки освіти Чугуївського РЦПО Харківської області показали такі 

результати участі у ХІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім.                          

Т. Шевченка серед здобувачів освіти 1-3 курсів: 
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ПІБ здобувача 

освіти 
Курс Результати 

Викладач, яки 

підготував 

Журняєва 

Єлизавета 
III курс Місце - 10 Наталія ЯГОДІНА 

Фадєєва 

Світлана 
I курс Місце - 4 Наталія ЯГОДІНА 

Волобуєва 

Анастасія 
II курс Місце – 4 Наталія ЯГОДІНА 

 

У квітні пройшло вихідне діагностування навчальних досягнень здобувачів 

освіти ІІІ курсу з предметів загальноосвітнього циклу. Перевірні роботи 

проводилися з метою виявлення фактичного рівня навчальних досягнень учнів ІІІ 

курсу з базових предметів загальноосвітньої підготовки. За результатами, можна 

зробити висновок, що значна більшість учнів справилися  із завданнями другого 

рівня: 

 

 

 

 

Результати вихідного діагностування  навчальних досягнень  

здобувачів освіти  3 курсу по предметах загальноосвітньої підготовки 

 

Предмет 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

зд
о
б
у
в

а
ч

ів
 о

св
іт

и
 

Всього 

здобувачів 

освіти, 

 які 

виконували 

роботу 

1-3 бали 
4-6 

балів 

7-9 

балів 

10-12 

балів 

Українська мова   

та література 
154 

135 

(87,7%) 

23 

(17,0%) 

105 

(77,8%) 

11 

(8,1%) 

1 

(0,7%) 

Історія 154 
134 

(87%) 

15 

(11,2%) 

81 

(60,4%) 

34 

(25,4%) 

2 

(1,5%) 

Математика 154 143 (92,9%) 
28 

(19,6%) 

100 

(69,9%) 

14 

(9,8%) 

0 

(0%) 

Фізика 154 138 (89,6%) 
47 

(34,1%) 

70 

(50,7%) 

20 

(14,5%) 

0 

(0,7%) 

Хімія 154 142 (92,2%) 
12 

(7,8%) 

127 

(82,5%) 

11 

(7,1%) 

1 

(0,6%) 
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Українська 
мова та 

література
Історія Математика Фізика Хімія

1-3 бали 23 15 28 47 12

4-6 балів 105 81 100 70 127

7-9 балів 11 34 14 20 11

10-12 балів 1 2 0 0 1

0

20

40

60

80

100

120

140

 
 

Порівняно із входом попередніх навчальних років, збільшився відсоток 

успішності та  процент якості з усіх предметів.  

Згідно  графіка проведення контрольних робіт із предметів професійно-

теоретичної підготовки (професійних компетентностей) у 2020/2021 н.р було 

проведено контрольні роботи на Google  диску. 

 

№ 

з/п 

Назва професії (предмета),  

з якої (якого) проводиться робота 
Група 

Дата проведення 

контрольної 

роботи 

1. 
КУХАР. КОНДИТЕР 

 «Технологія приготування їжї» (кухар 3 розряду) 

КК-11 

КК-1 

 

13.04.21 

20.04.21 

2. 

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК 

«Технологія зварювальних робіт» 

(електрогазозварник 3 розряду) 

ЕГЗ-33 29.04.21 

3. 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

(категорія А1) 

ТВ-6 
 

12.04.21 

4. 

ПЕРУКАР (ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄР) 

«Перукарська справа» 

(2-го класу) 

ПМ-2 28.04.21 

5. 
ОФІСНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ (БУХГАЛТЕРІЯ) 

«Комп'ютерна обробка інформації» 

ОБ-16 

ОБ-26 

15.06.21 

17.05.21 

6. 
КУХАР. КОНДИТЕР; СТОЛЯР 

«Інформаційні технології» 

КК-21 

С-24 

КК-1 

15.03.21 

16.04.21 

23.04.21 

 

Протягом року проводилася робота з учнями випускних груп КК-31, КК-32, 

ЕГЗ-33, ЕЗР-35, ТРМ-37, ТРС-38 по роз'ясненню умов ЗНО. 

У зв’язку з епідеміологічним станом у країні ДПА як ЗНО було скасовано. У 

травні-червні згідно графіку ЗНО здобувачі освіти прийняли участь у ЗНО за 

бажанням. 
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     Всі викладачі провели моніторинг навчальних досягнень з предметів, здали 

облікову, звітну і плануючу документацію. 

 За результатами звітів класних керівників про успішність і якість знань 

маємо результати: 

 

І курс

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Волкова А.М.,

Новицька О.І.

Шаповалова О.В.,

Осика С.М.

Мамін О.А.,

Гончар О.М.

К
К

-1
1

Т
Р

М
-1

7
О

Б
-1

6

Якість знань

Успішність

Якість знань 20% 28,60% 67%

Успішність 100% 100% 100%

Волкова А.М., Новицька О.І.Шаповалова О.В., Осика С.М.Мамін О.А., Гончар О.М.

КК-11 ТРМ-17 ОБ-16

 
 

ІІ курс

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Ягодіна

Н.І.,

Лазаренко

Л.А.

Ярошенко

Л.М., Смик

Т.М.

Фоміна

Л.І., Носов

Ю.М.

К
К

-2
2

К
К

-2
1

Е
З

Р
-2

5

Якість знань

Успішність

Якість знань 21% 28% 53%

Успішність 100% 100% 100%

Ягодіна Н.І., Лазаренко Л.А.Ярошенко Л.М., Смик Т.М.Фоміна Л.І., Носов Ю.М.

КК-22 КК-21 ЕЗР-25
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ІV курс

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Аккерман

В.Я.,

Апатченко

О.М.

К
К

-3
2 Якість знань

Успішність

Якість знань 20%

Успішність 100%

Аккерман В.Я., Апатченко О.М.

КК-32

 
 

Групи ТУ

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Івашкевич

Ю.А.

К
К

-1 Якість знань

Успішність

Якість знань 48%

Успішність 100%

Івашкевич Ю.А.

КК-1

 
 Проводилася постійна робота з наповнення сайту ліцею та соціальних 

мереж інформацією про виконану роботу. 

Згідно плану роботи регулярно проводилася перевірка журналів 

теоретичного навчання: 15.10.2020, 02.12.2020, 16.03.2021, 06.05.2021, 25.06.2021. 

 У ході планової перевірки виявлено: 
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№ 

з/п 
ПІБ викладача 

Виявлені порушення щодо 

дотримання чинних вимог  

ведення ділової документації 

Група 
№ сторінки 

журналу 

1.  Левандовський Б.В. 
Відсутній контроль якості 

знань 

ТРМ-37 96-100 

ЕЗР-25 48-50 

ТРС-18 40-44 

2.  Пасічник В.М. 
Відсутній контроль якості 

знань 

ТРМ-17 156,160,174-176 

ТРМ-27 
132-142, 150-

154, 162-164 

3.  Солоха Б.Г. 
Несвоєчасно виставлені оцінки 

за ЛПР 

ТРМ-27 118 

ТРС-28 96 

ЕЗР-25 76 

4.  Соломаха Д.В. 

Несвоєчасно виставляє поточні, 

тематичні, семестрові та річні 

оцінки 

КК-11, 

ПМ-2,  

ОБ-16 

 

5.  Ягодін І.В. 

Допускає некоректні 

виправлення, залишає пусті 

колонки 

С-24  

6.  Ярошенко Л.М. 

Відсутній контроль якості 

знань 

ЕЗР-15 58-60 

ТРМ-17 34 

ТРМ-37 44-46 

Відсутні оцінки за ПЗ 
ТРМ-27 28 

ТРС-18 28, 30, 32 

Немає оцінок взагалі ТРС-28 24-26 

 

Класні керівники своєчасно заповнили розділ «Зведений облік навчальних 

досягнень учнів» відповідно до сторінок викладачів-предметників. Розділ 

класного журналу «Зведена таблиця руху учнів» заповнено всіма класними 

керівниками.  

Проведена індивідуальна робота з кожним класним керівником та 

викладачами з питань правил ведення журналів теоретичного навчання. 

 У ході огляду кабінетів Чугуївського РЦПО Харківської області була 

переглянута наступна плануюча документація: комплексно-методичне 

забезпечення кабінету, предметів; навчальні програми, робочі освітні програми, 

поурочно-тематичне планування; плани роботи з обдарованими здобувачами 

освіти, плани роботи з невстигаючими здобувачами освіти, план індивідуально-

методичної роботи, плани роботи кабінету і санітарний стан. 

Таблиця результатів огляду кабінетів Чугуївського РЦПО Харківської 

області:  

 
№ 

кабінету 

ПІБ зав. 

кабінетом 
Результати перевірки, рекомендації 

КОРПУС А 

Лабораторія перукарів 

11 
Бедей М.В. 

документація в наявності, лабораторія у 

належному санітарному стані; продовжувати 

роботу над поповненням паспорту лабораторії,  

планом індивідуально-методичної роботи. 



18 

 

 

№ 

кабінету 

ПІБ зав. 

кабінетом 
Результати перевірки, рекомендації 

Кабінет 13  

 професійно-теоретичної 

підготовки з професії 

«Кухар. Кондитер» 

Аккерман В.Я. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані; продовжувати роботу над 

поповненням паспорту кабінету, планом 

індивідуально-методичної роботи. 

Лабораторія кухарів 

14 

Апатченко 

О.М. 

документація в наявності, лабораторія у 

належному санітарному стані; продовжувати 

роботу над поповненням паспорту лабораторії, 

планом індивідуально-методичної роботи. 

Кабінет 22 

Зарубіжної літератури 

Ярошенко 

Л.М. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані; продовжити роботу над 

паспортом кабінету 

Кабінет 23 

Інформатики та 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Мамін О.А. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані; продовжити роботу над 

паспортом кабінету, плану роботи кабінету. 

Кабінет 31 

Географії 
Яковлєв К.М. 

документація потребує доопрацювання щодо 

урахування дистанційного навчання. 

Кабінет 32 

Української мови та 

літератури 

Ягодіна Н.І. 
документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані. 

Кабінет 35 

Математики 
Апатченко О.І. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані. 

Кабінет 36  

технології столярних 

робіт 

Ягодін І.В. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані; продовжити роботу над 

паспортом кабінету, планом індивідуально-

методичної роботи, плану роботи кабінету. 

Лабораторія кондитерів 

41 
Новицька О.І. 

документація в наявності, лабораторія у 

належному санітарному стані; продовжувати 

роботу над поповненням паспорту лабораторії. 

Лабораторія швачок 

42 

Майорова 

Н.М. 

документація в наявності, лабораторія у 

належному санітарному стані. 

Кабінет 43  

іноземної мови 

Челомбитько 

Я.С. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані; роздрукувати план 

індивідуально-методичної роботи, паспорт КМЗ 

кабінету. 

Кабінет 44  

фізики і астрономії 

Івашкевич 

К.В. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані; надано рекомендації з 

оформлення плану роботи кабінету, паспорту 

КМЗ кабінету. 

Кабінет 45 

хімії і біології 
Волкова А.М. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані; надано рекомендації з 

оформлення плану індивідуально-методичної 

роботи, паспорту КМЗ кабінету. 

КОРПУС Б 

Кабінет 11 

будова автомобіля 
Осика С.М. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані; продовжити роботу над 

паспортом кабінету. 

Кабінет 12 

меліоративних робіт 
Пасічник В.М. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані. 
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№ 

кабінету 

ПІБ зав. 

кабінетом 
Результати перевірки, рекомендації 

Кабінет 13 

обладнання 

зварювальних робіт 

Аніскін М.М. 

документація в наявності частково, кабінет у 

належному санітарному стані; продовжувати 

роботу над поповненням паспорту кабінету, 

планом індивідуально-методичної роботи, 

плану роботи кабінету. 

Кабінет 23  

фізики і астрономії 

Шаповалова 

О.В. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані. 

Кабінет 32  

КСТО 

Коваленко 

А.В. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані. 

Кабінет 33  

Захисту України 

Козубенко 

А.О. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані; продовжити роботу над 

паспортом кабінету. 

Кабінет 34 

Української мови та 

літератури 

Фоміна Л.І. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані; поповнювати паспорт 

кабінету. 

Кабінет 35 

ПДР 
Ярмолюк М.І. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані; доопрацювати плани роботи 

з обдарованими та невстигаючими здобувачами 

освіти, оформити паспорт кабінету. 

Кабінет 36  

біології і екології 

Ландишевська 

Р.В. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані. 

Кабінет 41 

математики 
Сафонова С.Ф. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані; оформити паспорт кабінету. 

Кабінет 42  

охорони праці 
Шварц Н.Є. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані. 

Кабінет 45  

історії 

Левандовський 

Б.В. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані; надано рекомендації з 

оформлення плану індивідуально-методичної 

роботи, паспорту КМЗ кабінету. 

Кабінет 46 

хімії 
Науменко Л.К. 

документація в наявності, кабінет у належному 

санітарному стані. 

 

Звітно-плануюча документація за перший семестр здана усіма викладачами 

своєчасно. 

1.3. Підсумки виховної діяльності  

 

Адміністрація та педагогічний колектив ЗП(ПТ)О «Чугуївський 

регіональний центр професійної освіти Харківської області» протягом 2020-2021 

навчального року продовжили роботу з реалізації Законів України «Про освіту», 

«Про професійно-технічну освіту», Статуту ЗП(ПТ)О «Чугуївський РЦПО 

Харківської області», державних  національних  програм  та  відповідно до 

нормативно-правових законодавчих документів, що регламентують здійснення 

виховного процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. У 

зв’язку з введенням карантину в закладі освіти частина виховної роботи, у період 

з жовтня по червень, була організована та проводилась дистанційно.  

Враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу в закладі освіти, в 

Чугуївському РЦПО Харківської області виховний процес був спрямований на:  
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 формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод 

людини і громадянина, конституції, державних символів, правової свідомості; 

 розвиненні у здобувачів освіти патріотичного духу, поваги та любові до 

батьківщини, форсуванні здібності до адаптації у суспільному житті;  

 створення сприятливих умов для співробітництва педагогів, здобувачів 

освіти та їх батьків, як необхідної умови запобігання відхилень у поведінці 

здобувачів освіти.  

 створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої 

самореалізації кожного здобувача освіти.  

 формування позитивних загальнолюдських цінностей 

Особлива увага протягом навчального року приділялась соціальному 

захисту, охороні здоров'я, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування та особам їх числа. 

За структурою виховна робота в закладі освіти була спланована за чотирма 

ланками: 

 виховна робота адміністрації; 

 робота соціально-психологічної служби; 

 робота класних керівників та майстрів виробничого навчання; 

 робота викладачів та вихователя гуртожитку. 

Основними напрямками виховної роботи класних керівників та майстрів 

виробничого навчання  в групі являються: 

– громадянське виховання; 

– національно-патріотичне виховання; 

– морально-правове виховання; 

– фізичне виховання; 

– художньо-естетична освіта й виховання особистості; 

– екологічне виховання; 

– трудове виховання; 

– статеве виховання і підготовка до сімейного життя; 

– формування наукового світогляду. 

Педагогами Чугуївського РЦПО Харківської області разом з фахівцями 

соціально-психологічної служби у межах закладу освіти здійснювали моніторинг 

розвитку учнівських колективів, своєчасно виявляючи і попереджуючи 

конфлікти, правопорушення та бездоглядність здобувачів освіти. 

Основним завданням соціально-педагогічної роботи в закладі освіти є 

сприяння здобувачам освіти успішно вирішувати власні проблеми, соціалізація, 

адаптація здобувачів освіти до сучасних умов суспільства, формування 

особистість майбутнього кваліфікованого робітника, конкурентоспроможного на 

ринку праці. З 126 здобувачів освіти, які проживали в гуртожитках закладу 29 

здобувачів освіти є з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та особи з їх числа. В 2020-2021 навчальному році  в закладі освіти 

навчалося 7 інваліда, 9 дітей з малозабезпечених сімей, 1 дитина, яка постраждала 

в наслідок збройних дій. 

З метою соціального захисту здобувачів освіти пільгового контингенту, 

адміністрацією та педагогічним колективом вживаються відповідні заходи: 
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- складений загальноліцейний соціальний паспорт;  

- здобувачам освіти пільгового контингенту надається безкоштовний 

гуртожиток, триразове гаряче харчування в їдальні закладу освіти, або харчування 

за рахунок видачі сухих пайків, здобувачі освіти, які є дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування та особами з їх числа під опікою закладу 

освіти надається одноразове гаряче харчування;  

- на початку 2020-2021 навчального року здобувачі освіти, які є особами з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримали 

грошову компенсацію на придбання  навчальної літератури.  

Соціально-психологічна служба закладу освіти постійно співпрацює зі 

службами у справах дітей та ЦСССДМ м. Чугуєва та районів походження дітей-

сиріт ї дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладі 

освіти, з метою: 

- підготовки документів для постановки на квартирний облік;  

- допомоги в отриманні грошей по досягненню 18-річчя; 

- отримання учнями ID карток (паспорту громадянина України); 

- забезпечення житлом випускників закладу освіти після закінчення 

навчання. 

Ведеться постійне листування з рай-, держ- адміністраціями. 

Методична комісія класних керівників працювала над  єдиною виховною 

темою: «Впровадження в виховний процес інформаційних та дистанційних 

технологій при роботі з учнями».  

Адміністрація закладу освіти разом з педагогами організували і провели 

очно чи дистанційно, в залежності від епідеміологічної ситуації в регіоні, на 

високому рівні такі загальні заходи для здобувачів освіти: 

- Перший урок на тему: «Математика у нашому житті» присвячений року 

математики; 

- Виховні заходи: «Чарівний світ бібліотеки», «Революція Гідності: як це 

було…»,«Розіп’ята душа на хресті всевишньої печалі», «На варті миру і щастя», 

«Щедрі дари осені», Тематичний уроки та вечори  «Рідна мова – життя духовного 

основа», «Герої нашого часу» до Дня захисника України, Люби, шануй, оберігай 

свій край, що зветься Україна» до Дня Соборності України, «Мамо, пробач, і мене 

не чекай…» до Дня Героїв Небесної Сотні, «Леся Українка та Пантелеймон Куліш 

– геніальні діти України» Заочна екскурсія до пам’ятних місць життя та творчості 

(в рамках проведення тижня суспільно-гуманітарних дисциплін), «Українці, які 

вижили у фашистських таборах смерті», «Вечір пам'яті "На Чорнобиль летять 

журавлі"», Політичні репресії. Жертви», урок мужності до дня скорботи і пам’яті 

жертв депортації кримськотатарського народу, «Жертви політичних репресій в 

Україні», "Ніхто не забутий, ніщо не забуто ...", «В цей день почалась війна». 

- Літературно-музичні композиції до Дня української писемності та мови,  

«Кохання в житті Т.Шевченка» 

- Конкурси стіннівок та фото/інфо-матеріалів до Дня працівників освіти, 

Дня боротьби зі СНІДом, Дня Захисника України, Дня Святого Миколая та 

Нового року, в рамках проведення правового тижня та тижня профілактики 

тютюнокуріння, профілактики вживання алкоголю та наркоманії, Дня Закоханих, 

8 березня, Дня Конституції України. 



22 

 

 

- Урочисті та святкові заходи з нагоди святкування Дня знань, Дня 

працівників освіти, Дня Святителя і Чудотворця Миколая, Випуску. 

- Створено та розміщено в мережі Інтернет ролики до 8 березня, Дня пам’яті 

та примирення, Дня перемоги у німецько-фашистській війні; 

- Створено та розміщено в мережі Інтернет профорієнтаційний ролик 

Чугуївського РЦПО Харківської області, ролик з презентації професій 

«Електрозварник ручного зварювання. Рихтувальник кузовів»; 

- Спортивно-масові заходи: «День здоров’я», «Козацька наснага 

- Загальні лінійки, у зв’язку з введенням карантинних оюмежень не 

прноводилися. 

В бібліотеці закладу освіти постійно проводилися тематичні та літературні 

виставки приурочені до: 

-  Дня захисника України, Дня Українського козацтва Дня визволення 

України від фашистських загарбників, Міжнародного дня відмови від куріння, 

Дня пам’яті жертв голодомору,  Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Дня 

Збройних Сил України, правового тижня та тижня боротьби з тютюнокурінням,  

вживання алкоголю та наркозалежності, до Дня Соборності України, Дня пам’яті 

Героїв Крут, Дня пам’яті жертв Голокосту, вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав, Дня Небесної Сотні, Дня народження Т.Г. Шевченка. 

- конкурс-огляд художньої самодіяльності проведено у дистанційному 

форматі; 

- екскурсії містами проведено дистанційно; 

- день відкритих дверей не проводився у зв’язку з введенням карантину 

Здобувачі освіти закладу прийняли участь в конкурсах. 

Єлизавета ЖУРНЯЄВА та Христина ЧУГАЙ взяли участь у фотовернісажі 

до Дня Соборності України «Україна – це ми!». Авторів робіт було нагороджено 

дипломами  Харківського державного будинку художньої та технічної творчості.  
Надія ПЕРЕМИШЛЕННІКОВА взяла участь у флешмобі до Дня 

народження Лесі Українки. 

Драматичний гурток «Юпітер» взяв участь у Всеукраїнському відкритому 

фестивалі “Територія творчості”. 

Керівником вокально-інструментального гуртка «Фантом» підготовлено 

матеріали для участі в дистанційному конкурсі естрадної пісні. 

Керівником драматичного гуртка «Юпітер» Галиною САВЧЕНКО 

підготовлено та розміщено в мережі Інтеренет соціальний ролик «Таємний жест», 

профорієнтаційні творчі рекламні ролики щодо навчання та позаурочної роботи в 

Чугуївському РЦПО Харківської області. 

Волонтерський загін закладу освіти, який включає в себе близько 20 

здобувачів освіти, це здобувачів освіти груп: КК-12, КК-22, КК-31, КК-32, ОБ-26, 

ОБ-16. Голова волонтерського загону ПЕРЕМИШЛЕННІКОВА Н., група КК-32. 

Діяльність загону була обмежена через введення протиепідемічних заходів. 

З метою організації профілактики правопорушень та злочинів серед 

здобувачів освіти, розроблено план спільних дій  з відділом ювенальної превенції 

ВП ГУНП в Харківській області. Розроблені плани щодо взаємодії та співпраці з 

громадськими організаціями з питань сім’ї, попередження насильства в сім’ї, 

профілактики правопорушень. 
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Затверджено сумісні плани роботи: 

- спільних заходів закладу освіти та служби у справах дітей Чугуївської 

міської Ради та служби у справах дітей Чугуївської районної державної 

адміністрації; 

- спільних заходів закладу освіти та ЦСССДМ Чугуївської міської Ради; 

- спільних заходів зі санітарно-просвітницької роботи закладу освіти та 

КНП «Чугуївська ЦЛ ім. М.І. Кононенка».   

Створено і працює Рада з профілактики правопорушень затверджений план 

роботи Ради на 1 та 2 семестр 2020-2021 навчального року виконано частково, у 

зв’язку з введенням карантину. Засідання відбувалися щомісяця в очній чи 

дистанційній формі, в залежності від епідеміологічної ситуації в регіоні. Велися 

протоколи засідань. 

У бібліотеці закладу освіти створено стаціонарну виставку правової 

літератури та куточки «Мої права і обов’язки», «Здоровий спосіб життя». 

Ведуться щоденники педагогічних спостережень, психолого-педагогічні 

характеристики, плани індивідуальної  виховної роботи, на кожного здобувача 

освіти заведена картка психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти, 

схильних до правопорушень. 

Взаємодія із здобувачами освіти здійснюється на основі компетентнісного 

підходу, що сприяє  глибокому  вивченню  індивідуальних особливостей  і  

якостей  дитини. Узагальнена  інформація  про  дітей  зводиться  в  соціальні  

паспорти  груп, навчального  закладу.  Проводиться діагностика  рівня 

вихованості здобувачів освіти. У порівнянні з минулими роками рівень 

вихованості здобувачів освіти залишився на тому ж рівні. 

У напрямку родинно-сімейного виховання робота спрямована на пошук 

максимальної  взаємодії    між  батьками  та  педагогами.  На  групові  збори  та 

індивідуальні  бесіди  запрошуються  батьки,  де  обговорюються  питання  про 

проблеми у вихованні, навчальні досягнення, надаються поради та рекомендації. 

В кожній групі проведено очні, або дистанційні батьківські збори. 

З метою організації змістовного дозвілля за інтересами в закладі освіти 

працює етнографічний музей та існує постійно діюча експозиція «Представники 

фауни рідного краю». 

В закладі освіти організовані та працюють  гуртки: «вокально-

інструментальний ансамбль «Фантом», керівник Юрій ДОРОШЕВ; драматична 

студія «Юпітер», керівник Галина САВЧЕНКО, вокальний ансамбль під 

керівництвом Володимира ГРЯЗНОВА. 

Як підсумок даної роботи здобувачі освіти закладу освіти більше  5 років 

поспіль посідають призові місця в обласних оглядах-конкурсах художньої 

самодіяльності. В 2020-2021 навчальному році Чугуївського РЦПО Харківської 

області взяв дистанційну участь у конкурсі-огляді художньої самодіяльності, та 

отримав Гран-прі. 
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Рейтинг участі Чугуївського РЦПО Харківської області в обласному огляді-

конкурсі художньої самодіяльності та декоративно-прикладної творчості  

 

0

1

2

3

2017 2 2

201 1 2

2019 1 2

2021 Гран прі 1

Художня самодіяльність технічна творчість

 
Достатня увага приділялася вихованню екологічної культури, залучаючи 

здобувачів освіти закладу до участі в  акції «За чисте довкілля!», «Побачив! 

Прибери!». Екологічне виховання здобувачів освіти передбачало розширити 

елементарні знання про предмети і явища природи, через любов до природи 

виховувати любов до рідного краю. 

Організація самообслуговування здобувачів освіти була одним із 

найважливіших напрямків роботи класних керівників, майстрів виробничого  

навчання та вихователя гуртожитку. Слід відзначити такі її особливості: конкурси 

– «Краща кімната», «Краща група». 

За результатами конкурсу «Краща навчальна група»:  

І місце посіла група КК-32; 

ІІ місце – група КК-22;  

ІІІ місце – група ОБ-26. 

За підсумками огляду-конкурсу «Краща кімната гуртожитку»: 

I місце – кімната № 308 (корпус А) (Павло БОЙКО – група КК-22, Іван 

ПАНІН – група КК-22, Олексій ГРОШЕВ – група С-24) 

ІІ місце – кімната № 307 (корпус А)  (Надія КОВАЛЬ– група ОБ-26, Марина 

КОВАЛЬ– група ОБ-16, Олександра ТАРАН - група КК-31) 

ІІІ місце – кімната № 306 (корпус А)  (Лілія ПОПОВА – група ОБ-26, Ганна 

ЗАГРІЙЧУК– група ОБ-26, Діана БЕСПАЛОВА – група ОБ-26) 

На високому рівні була організована та спланована виховна робота у групах:         

- КК-11 (майстер в/н Олена НОВИЦЬКА, класний керівник Алла 

ВОЛКОВА) 

- КК-12 (майстер в/н Надія ДЕМИДОВА, класний керівник Катерина 

ІВАШЕВИЧ) 

- ОБ-16 (майстер в/н Олена ГОНЧАР, класний керівник Олександр МАМІН) 

- КК-21 (майстер в/н Тамара СМИК,  класний керівник Лілія ЯРОШЕНКО) 

- КК-22 (майстер в/н Людмила ЛАЗАРЕНКО,  класний керівник Наталія 

ЯГОДІНА) 
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- ТРМ-27 (майстер в/н Сергій ОСИКА, класний керівник Наталія ШВАРЦ) 

- КК-31 (майстер в/н Гюльнара БАБІЧ,  класний керівник Борислав 

ЛЕВАНДОВСЬКИЙ) 

- КК-32 (майстер в/н Оксана АПАТЧЕНКО, класний керівник Вікторія 

АКЕРМАН) 

- ЕГЗ-33 (майстер в/н Микола БОЖКО, класний керівник Олександр 

АПАТЧЕНКО) 

- КК-1 (майстер в/н Юлія ІВАШЕВИЧ) 

- ПМ-2 (майстер в/н Марія БЕДЕЙ, майстер в/н Тетяна КОНІК) 

- Ш-4 (майстер в/н Наталія МАЙОРОВА) 

Важливим чинником формування в здобувачів освіти якостей лідера є 

учнівське самоврядування. Метою учнівського самоврядування в закладі освіти є 

забезпечення масового залучення здобувачів освіти до організаторської роботи та 

в різноманітності і змістовної діяльності колективу. Будь яка форма роботи, яку 

очолювало самоврядування  була колективною, творчою. Для її здійснення в 

закладі освіти створена і працювала учнівський Парламент, робота якого 

проводилась згідно плану основних загальних  заходів. Особливо активну участь 

приймали члени учнівського самоврядування підсумків конкурсу «Краща група 

закладу освіти», в роботі Штабу з профілактики правопорушень, в чергуванні по 

закладу освіти, в конкурсах стіннівок, тощо. Голова учнівського Парламенту 

Вікторія ДЕВЯТКО, група КК-32, приймала участь в засіданнях Голів учнівського 

самоврядування в закладах професійної освіти харківської області, особистим 

прикладом мотивувала учнівську молодь закладу освіти до участі в діяльності 

закладу освіти та виховних заходах. Заступниця Голови учнівського Парламенту 

Надія ПЕРЕМИШЛЕННІКОВА, група КК-32, взяла участь у дистанційному 

заході «Ярмарок професій» де презентувала заклад освіти та  профорієнтаційний 

ролик з професій «Електрозварник ручного зварювання. Рихтувальник кузовів» 

Робота учнівського Парламенту закладу освіти спланована на цілий рік. 

Щомісяця відбуваються очні чи дистанційні засідання, пишуться протоколи.  

Систематична і творча робота МК класних керівників дала можливість 

вивчити та оцінити зміни у виховному процесі, їхні чинники, скласти прогноз 

розвитку закладу. З цією метою було розроблено показники, критерії та 

діагностичний інструментарій для проведення моніторингу діяльності методичної 

комісії. Як результат даної роботи, на 2020-2021 навчальний рік було сплановано 

вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду з питань 

наставництва та виховної роботи в групах.  

З метою забезпечення повноцінного розвитку здобувачів освіти, охорони й 

зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей особистості, 

виховання здорового способу життя, викладачами фізичного виховання щорічно 

проводяться спортивні змагання серед здобувачів освіти I-III курсу з волейболу, 

футболу, армреслінгу, баскетболу, спортивної підготовки, тощо, але в 2020-2021 

навчальному році змагання не проводилися. Здобувачі освіти закладу брали 

участь у дистанційних спортивних флешмобах. 

Організація ефективної виховної роботи закладу освіти неможлива без 

наявності постійного зворотного зв’язку з батьками чи опікунами. Адміністрація 
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закладу, педагоги з повагою ставляться до батьків чи опікунів, та вирішують всі 

пропозиції і прохання із боку.  

Методичний супровід виховної роботи (засідання педрад, нарад при 

директорі, виступи класних керівників на нарадах та конференціях, обмін 

педагогічного досвіду керівників груп, круглих столів, розробки сучасних годин 

спілкування, проведення предметних тижнів та тематичних лінійок) дав 

можливість досягти певних успіхів колективу  в цілому й класним керівникам 

зокрема. 

У наступному навчальному році пріоритетним напрямком роботи  для всіх 

учасників освітнього процесу залишається реалізація Концепції  розвитку 

Чугуївського РЦПО Харківської області, пошук та впровадження інноваційних 

методів здійснення освітнього процесу . 

 Відповідно до методичних рекомендацій з питань організації виховної 

роботи  у навчальних закладах у 2021-2022  навчальному  році, основними цілями 

і завданнями є: 

- підвищення рівня участі здобувачів освіти у виховних заходах закладу 

освіти, міста;  

- розвиток у здобувачів освіти духовності, патріотизму, виховання їх на 

українських традиціях;  

 - активізація роботи з питань виховання громадської свідомості здобувачів 

освіти, самоврядування закладу освіти, формування громадянських і 

конституційних обов’язків, поваги до держаних символів України, національної 

ідеї;  

- робота з профілактики дитячої злочинності, безпритульності та 

правопорушень, булінгу;  

- створення системи морально-ціннісних орієнтацій у процесі професійного 

спрямування здобувачів освіти закладу освіти на виробничі спеціальності;  

 - створення комплексу інтелектуальних, творчих і мотиваційних факторів у 

розвитку деонтологічної культури майбутнього закладу освіти; 

- співпраця педагогічного складу закладу освіти з батьками та опікунами 

здобувачів освіти у виховному процесі; 

- залучення до співпраці з адміністрацією та педагогічним складом закладу 

освіти правоохоронних органів, соціальних служб та служб у справах дітей з 

метою контролю за дотриманням прав здобувачів освіти, здійснення соціального 

супроводу та профілактики скоєння учнями правопорушень; 

- пошук та впровадження інноваційних методів здійснення освітнього 

процесу, враховуючи необхідність впровадження дистанційної та змішаної форм. 

 

1.4. Підсумки спортивно-масової роботи 

 

Спортивно-масова робота у Чугуївському РЦПО Харківської області 

здійснюється на підставі Закону України «Про фізичну культуру і спорт».  

Протягом 2020/2021 навчального року викладання предмета «Фізична 

культура» знаходилось на належному науково-методичному та організаційному 

рівні. На уроках впроваджується досвід провідних викладачів, інноваційний 

підхід до проведення занять. У закладі освіти створені всі необхідні умови для 
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проведення занять за всіма основними модулями навчальної програми, уроки 

проводяться по дві та три години на тиждень в залежності від річного 

навантаження та розкладу занять для кожної групи здобувачів освіти. 

На протязі навчального року вся спортивно-масова робота велась згідно 

навчального плану і календаря загальноліцейної  Спартакіади.      

Із запланованих спортивно-масових заходів «День  здоров’я», «Козацька 

наснага», «Нумо, хлопці!», «Нумо, дівчата!», «Спортивно-оздоровчий туризм», 

через пандемію коронавірусу COVID-19, були проведені тільки «Козацька 

наснага» до Дня захисника України та 6 змагань зі спортивних видів.   

В 2020/2021 навчальному році збірні команди Чугуївського РЦПО 

Харківської області не брали участь в обласних щорічних змаганнях серед 

ЗП(ПТ)О м. Харкова та Харківської області,  у зв’язку з забороною проведення 

спортивно-масових заходів через карантин COVID-19.  

 

Аналіз результатів роботи свідчить про виконання річного плану роботи 

педагогічного колективу на 2020/2021 навчальний рік.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

2. Організаційні заходи 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання  
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1.  

Перевірити перехідний 

контингент здобувачів освіти і 

видати наказ про перевід їх на ІІ, 

ІІІ, IV курси 

01.07.2021 

Заступник директора 

з НВР 

 Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

2.  

Завершити роботи, пов’язані з 

підготовкою матеріально-

технічної бази до 2021/2022 н.р. 

Акт готовності надати у ДНіО 

ХОДА 

До 

20.08.2021 

Директор 

 Вікторія ГРУШКА 

Завідувач 

господарства  

Сергій СЕРДЮК 

 

3.  

Забезпечити затвердження в 

установленому порядку нових 

навчальних планів і програм, змін 

до діючих 

До 

20.08.2021 

Директор  

Вікторія ГРУШКА 

Заступник директора 

з НВР 

 Андрій ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

4.  
Завершити роботу приймальної 

комісії на 2021/2022 н.р. 

До 

31.08.2021 

Директор  

Вікторія ГРУШКА 

Заступник директора 

з НВР  

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

5.  
Організувати роботу педагогічної 

ради на 2021/2022 н.р. 

Протягом 

вересня 

Директор  

Вікторія ГРУШКА 

Заступник директора 

з НВР 

 Андрій ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

6.  
Організувати роботу атестаційної 

комісії на 2021/2020 н.р. 

Протягом 

вересня 

Директор  

Вікторія ГРУШКА 

Заступник директора 

з НВР 

 Андрій ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

7.  
Організувати роботу методичної 

ради на 2021/2020 н.р. 

Протягом 

вересня 

Директор  

Вікторія ГРУШКА 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

8.  

Видати наказ про зарахування 

здобувачів освіти на навчання, 

згідно Правил прийому на 

2021/2022 н.р. 

31.08.2021 

Директор  

Вікторія ГРУШКА 

Заступник директора 

з НВР 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання  
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

 Андрій ЖУРНЯЄВ 

9.  

Внести здобувачів освіти, які 

вступили на навчання у 2021/2022 

н.р. до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти 

Вересень 

2021 

Заступник директора 

з НВР 

 Андрій ЖУРНЯЄВ 

Відповідальний за 

внесення даних  

Олександр 

АПАТЧЕНКО 

 

10.  

Видати наказ «Про затвердження 

педагогічного навантаження» на 

підставі розрахунку пед. годин 

згідно навчальних планів 

До 

31.08.2021 

Директор  

Вікторія ГРУШКА 

 

11.  
Закріпити майстрів виробничого 

навчання і класних керівників за 

навчальними групами 

До 

31.08.2021 

Директор  

Вікторія ГРУШКА 

Заступник директора 

з НВР  

Андрій ЖУРНЯЄВ 

Заступник з ВР 

Віталій ГРУШКА 

Заступник з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 

 

12.  
Скласти графіки виходу 

здобувачів освіти на виробничу 

практику 

До 

31.08.2021 

Старші майстри 

Валерій 

КОВАЛЕНКО, 

Людмила 

ПОМАЗАН 

 

13.  
Скласти розклади 

кваліфікаційних атестацій на 

2021/2022 н.р. 

До 

31.08.2021 

Старші майстри 

Валерій 

КОВАЛЕНКО, 

Людмила 

ПОМАЗАН 

 

14.  
Розробити та затвердити плани 

роботи кабінетів, лабораторій на 

2021/2021 навчальний рік 

До 

03.09.2021 

Завідуючі 

кабінетами, 

лабораторіями 

 

15.  
Розробити графік освітнього 

процесу на 2021/2022 н.р. 

До 

03.09.2021 

Заступник директора 

з НВР  

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

16.  
Розробити та затвердити плани 

роботи методичних комісій 

До 

04.09.2021 

Голови методичних 

комісій 

 

17.  
Скласти графік підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників на 2021/2022 н.р. 

До 

01.10.2021 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

18.  
Скласти та погодити розклад 

занять на І семестр 2021/2020 н.р. 

До початку 

навчального 

року 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

19.  

Провести інструктаж з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності. 

Призначити відповідальних за 

безпеку життєдіяльності  та 

Згідно 

графіка 

Інженер  

з охорони праці  

Олександр ЧУДІК 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання  
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

охорону праці в кабінетах, 

лабораторіях, майстернях 

20.  
Організувати поселення 

здобувачів освіти в гуртожиток 

Серпень-

вересень 

2021 р. 

Заступник директора 

з НВихР  

Катерина ТОРЯНИК 

 

21.  

Організувати роботи з 

обдарованими здобувачами освіти 

(додаткові заняття, предметні 

гуртки, гуртки технічної 

творчості) 

Протягом 

року 

Заступник директора 

з НВР  

Андрій ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

з НВихР  

Катерина ТОРЯНИК 

 

22.  
Організувати та забезпечити 

належний рівень проведення 

олімпіад 

Листопад 

2021 р. – 

березень 

2022 р. 

Заступник директора 

з НВР  

Андрій ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

23.  
Затвердити та погодити склад 

державних кваліфікаційних 

комісій для проведення 

Протягом 

листопада 

2021 року 

Директор 

 Вікторія ГРУШКА 

 Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

24.  

Організувати та забезпечити 

належний рівень проведення І 

етапу конкурсів фахової 

майстерності 

Листопад 

2021 р. – 

квітень 2022 

р. 

Заступник директора 

з НВР  

Андрій ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

з ВР  

Віталій ГРУШКА 

 

25.  
Прийняти участь у Міжнародному 

конкурсі з української мови  

ім. П. Яцика 

Грудень 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

26.  
Прийняти участь у міжнародному 

мовно-літературному конкурсі 

ім. Т. Шевченка  

Грудень 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

27.  

Організувати загальні збори 

здобувачів освіти, їх батьків з 

проблемних питань навчально-

виховного процесу 

Вересень 

2021 р., 

березень 

2022 р. 

Адміністрація  

 

28.  

Розробити та забезпечити 

виконання заходів з організації та 

проведення державної 

підсумкової атестації на ІІІ курсі. 

За графіком 

навчального 

процесу 

Заступник директора  

з НВР Андрій 

ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 

 

29.  

Забезпечити проведення 

державної підсумкової атестації, 

державної кваліфікаційної 

атестації, поетапних 

кваліфікаційних атестацій 

Згідно 

робочих 

навчальних 

планів, за 

графіком 

Директор Вікторія 

ГРУШКА 

Заступник директора 

з НВР  

Андрій ЖУРНЯЄВ 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання  
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

проведення 

30.  

Провести моніторинги:  

-  рівня навчальних досягнень 

здобувачів освіти; 

- результатів олімпіад, конкурсів, 

виставок-оглядів дидактичних 

матеріалів викладачів, майстрів  

в\н. 

І та ІІ 

семестр 

Заступник директора 

з НВР Андрій 

ЖУРНЯЄВ 

Старший майстер 

Методисти 

 

31.  
Організувати роботу приймальної 

комісії у 2022/2023 н.рр  

До 

01.06.2022 

Директор Вікторія 

ГРУШКА 

Заступник директора 

з НВР Андрій 

ЖУРНЯЄВ 

 

32.  

Організувати підготовку 

Чугуївського РЦПО Харківської 

області до нового навчального 

року 

До 

01.07.2022 

Директор  

Вікторія ГРУШКА 

 

33.  
Підготувати матеріали до плану 

роботи педагогічного колективу 

на наступний навчальний рік 

Квітень-

червень 2022 

Робоча група з 

розробки плану 
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3. Теоретична підготовка  

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1.  

Забезпечити викладачів 

нормативними документами, 

методичними рекомендаціями, 

надати допомогу викладачам в 

складанні плануючої документації 

Серпень, 

вересень 

Заступник директора 

 з НВР Андрій 

ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

2.  

Проаналізувати зміст навчальних 

програм, та внести відповідні 

зміни до робочих програм з 

предметів загальноосвітньої 

підготовки, згідно  затверджених 

робочих планів у 2021-2022 н. р. 

Вересень 

Заступник директора 

 з НВР Андрій 

ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

Голови МК 

 

3.  
Скласти поурочно-тематичні 

плани 
Серпень 

Викладачі 

Майстри в/н 
 

4.  

Створення банку діагностичних 

даних, шляхом проведення 

педагогічної діагностики для 

виявлення пізнавальних  нахилів 

та можливостей здобувачів освіти 

І курсу 

Вересень-

жовтень 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА  

Викладачі  

Майстри в/н 

 

5.  

Провести директорські 

контрольні роботи для здобувачів 

освіти І курсу, обговорити їх 

підсумки на засіданнях МК 

Вересень 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА  

Викладачі  

Майстри в/н 

 

6.  

Скласти графіки проведення  

тижнів предметних комісій , 

графіки проведення відкритих 

уроків(занять),  лабораторно-

практичних робіт, додаткових 

занять. 

Серпень 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА  

Викладачі 

Майстри в/н 

 

7.  

Проводити моніторинг якості 

знань здобувачів освіти на 

підставі проведення 

директорських контрольних робіт, 

тематичних атестацій, перевірних 

робіт. 

 

І та ІІ 

семестр 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА  

Викладачі 

Голови МК 

 

8.  

 

Розробка алгоритмів, щодо 

роботи з обдарованими учнями. З 

метою подальшої їхньої участі в 

обласних олімпіадах та інших 

заходах. 

 

Вересень-

жовтень 

 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА  

Викладачі 

Голови МК 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

9.  

Взяти участь у обласних 

олімпіадах з загальноосвітніх 

предметів та конкурсах фахової 

майстерності (згідно наказу 

МОНМС України від 22.09.2011 

№1099).  

Лютий-

квітень 

Заступник директора 

 з НВР Андрій 

ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

Викладачі 

Голови МК 

 

10.  

З метою виявлення та розвитку 

обдарованих здобувачів освіти, 

підвищення інтересу до навчання, 

організовувати та проводити  

роботу предметних гуртків по 

підготовці здобувачів освіти до 

олімпіад, конкурсів 

Постійно 

Заступник директора 

 з НВР Андрій 

ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

Викладачі 

Голови МК 

 

11.  

Підвищувати якість підготовки 

здобувачів освіти. Звертати увагу  

на професійну направленість 

викладання теоретичних 

дисциплін. Забезпечити 

органічний зв’язок викладання 

загальноосвітніх, загально-

технічних і спеціальних 

предметів, виробничого навчання 

Постійно 

Заступник директора 

 з НВР Андрій 

ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА  

 

12.  

Викладачам і майстрам в/н 

забезпечувати якість знань 

здобувачів освіти через 

удосконалення змісту викладання 

предметів, застосування 

інноваційних та комп’ютерних 

технологій. 

Постійно 
Викладачі 

Майстри в\н 
 

13.  

Використовувати на уроках 

самостійне рішення учнями 

виробничих задач, роботу з 

технічною літературою, 

довідниками, виробничо-

технічною документацією 

Протягом 

року 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

Викладачі 

Голови МК 

 

14.  

Розробка алгоритмів, пам’яток 

для здобувачів освіти з організації 

навчальної праці, самостійної 

пізнавальної діяльності 

Протягом 

року 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

Викладачі 

Голови МК 

 

15.  

Проводити позакласну роботу з 

учнями:  

- предметні гуртки 

- професійно спрямовані 

позакласні заходи 

Протягом 

року 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

Викладачі 

Голови МК 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

16.  

Здійснювати поповнення 

навчальних кабінетів необхідним, 

дидактичним матеріалом та 

створенням КМЗ з усіх професій. 

За планом 

МК 

Викладачі 

Голови МК 
 

17.  

З метою поглиблення знань 

здобувачів освіти та формування 

інтересу до навчання організувати 

проведення предметних тижнів 

За планом 

МК 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

Викладачі 

Голови МК 

 

18.  

Забезпечити участь майстрів в/н, 

викладачів у заходах з 

підвищення кваліфікації: обласні 

семінари та школи передового 

досвіду,  семінари Чугуївського 

регіонального центру професійної 

освіти з педагогіки та психології, 

конференції, педагогічні читання, 

вебінари та фахові онлайн-курси 

про дистанційне і змішане 

навчання 

Постійно, 

за графіком 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

Викладачі 

Голови МК 

 

 

19.  

З метою обміну педагогічним 

досвідом та підвищенням 

педагогічної майстерності 

забезпечити проведення 

відкритих, відео уроків 

За графіком 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

Викладачі 

Голови МК 

 

20.  

Проводити експертизу уроків 

згідно алгоритмів вивчення уроків 

теоретичного та виробничого 

навчання 

За графіком 

Заступник директора 

 з НВР Андрій 

ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

21.  

 Поповнювати тематичні папки 

дидактичним матеріалом, банк 

завдань для здобувачів освіти  

використовуючи сучасні 

інформаційні технології навчання 

Постійно 
Викладачі 

Майстри в\н 
 

22.  
Продовжувати здійснювати 

реалізацію міжпредметних 

зв’язків 

Постійно 
Викладачі 

Майстри в\н 
 

23.  

Створювати умови для реалізації 

учнями на уроці 

диференційованого та 

особистісно-зорієнтованого 

навчання, використовувати 

ефективні методи навчання під 

час традиційного та 

дистанційного навчання 

Постійно 
Викладачі 

Майстри в\н 
 

24.  
Організувати в бібліотеці та 

навчальних кабінетах куточок по 

Лютий, 

квітень 

Заступник директора 

 з НВР Андрій 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

підготовці до ЗНО, захисту 

дипломних проектів, ДПА. 

ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

Бібліотекар 

Надія ЩЕГОЛЯЄВА 
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4. Професійно-практична підготовка  

 

№  

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1.  

Провести інструктивно-

методичну нараду з 

майстрами в/н з питань 

ведення обліково-плануючої 

документації та іншої 

документації з виробничого 

навчання 

До 

31.08.2021 

Заступник директора 

 з НВР Андрій 

ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

 з ВР Віталій ГРУШКА 

Старшій майстри 

Валерій КОВАЛЕНКО, 

Людмила ПОМАЗАН 

 

2.  

Розробити план навчально-

виробничої діяльності на 

2021/2022 н.р. 

До 

31.08.2021 

Старшій майстри 

Валерій КОВАЛЕНКО, 

Людмила ПОМАЗАН 

 

3.  

Здійснити розподіл майстрів 

в/н за навчальними групами і 

лабораторіями 

До 

31.08.2021 

Заступник директора 

 з НВР Андрій 

ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

 з ВР Віталій ГРУШКА 

Старшій майстри 

Валерій КОВАЛЕНКО, 

Людмила ПОМАЗАН 

 

4.  

Провести батьківські збори в 

групах І курсу навчання; 

розробити план роботи 

До 

31.08.2021 

Старшій майстри 

Валерій КОВАЛЕНКО, 

Людмила ПОМАЗАН 

Майстри в/н 

 

5.  

Переглянути навчально-

плануючу документацію 

майстрів в/н відповідно до 

вимог Положення про 

організацію навчально-

виробничого  процесу в 

ПТНЗ, затвердженого 

наказом МОН України від 

15.06.2006 р. № 419 та змін 

до нього, інших нормативно-

правових актів в галузі 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

До 

10.09.2021 

Заступник директора 

 з НВР Андрій 

ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

 з ВР Віталій ГРУШКА 

Старшій майстри 

Валерій КОВАЛЕНКО, 

Людмила ПОМАЗАН 

Майстри в/н 

 

6.  

Переглянути навчальні плани 

та програми з виробничого 

навчання на новий 

навчальний рік 

До 

31.08.2021 

Старшій майстри 

Валерій КОВАЛЕНКО, 

Людмила ПОМАЗАН 

Майстри в/н 

 

7.  

Впроваджувати в практику 

передовий виробничий 

досвіді та надання послуг 

підприємствами, 

організаціями 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник директора 

 з НВР Андрій 

ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

 з ВР Віталій ГРУШКА 

Старшій майстри 
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№  

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

Валерій КОВАЛЕНКО, 

Людмила ПОМАЗАН 

8.  

Впроваджувати надалі 

інформаційно-комунікаційні 

технології в підготовку та 

проведення уроків 

виробничого навчання 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник директора 

 з НВР Андрій 

ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

 з ВР Віталій ГРУШКА 

Заступник директора з 

НМР Наталія ВОЛКОВА 

Старшій майстри 

Валерій КОВАЛЕНКО, 

Людмила ПОМАЗАН 

 

9.  

Укласти угоди з 

підприємствами-

замовниками робітничих 

кадрів для проходження 

здобувачами освіти 

виробничої практики та 

провести своєчасне 

обстеження їх робочих місць 

Згідно 

навчальних 

планів з 

профечій 

Заступник директора 

 з НВР Андрій 

ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

 з ВР Віталій ГРУШКА 

Старшій майстри 

Валерій КОВАЛЕНКО, 

Людмила ПОМАЗАН 

Майстри в/н 

 

10.  

Сприяти розвиткові 

практичних навичок 

здобувачів освіти, для цього: 

- проводити конкурси 

фахової майстерності серед 

здобувачів освіти; 

- організувати майстер-класи 

з професій; 

- організувати роботу гуртків 

технічної творчості; 

- проводити тематичні 

заходи з професій для 

здобувачів освіти першого 

року навчання 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник директора 

 з НВР  

Андрій ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

 з ВР Віталій ГРУШКА 

Заступник директора з 

НМР Наталія ВОЛКОВА 

Заступник директора 

 з НВихР  

Катерина ТОРЯНИК 

Старшій майстри 

Валерій КОВАЛЕНКО, 

Людмила ПОМАЗАН 

Майстри в/н 

 

11.  
Систематично проводити 

засідання школи передового 

педагогічного досвіду 

Згідно 

плану 

Голова ШППД 

 Анатолій КАСАЛАП 

Голови МК 

 

12.  

З метою перевірки якості 

знань здобувачів освіти та 

керуючись вимогами 

навчальних програм з 

виробничого навчання, 

проводити державні і 

поетапні кваліфікаційні 

атестації 

Згідно 

плану 

Заступник директора 

 з НВР  

Андрій ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

 з ВР Віталій ГРУШКА 

Старшій майстри 

Валерій КОВАЛЕНКО, 

Людмила ПОМАЗАН 

 

13.  
З метою удосконалення 

професійних навичок 

здобувачів світи та розвитку 

Протягом 

року 

Заступник директора 

 з НВР  

Андрій ЖУРНЯЄВ 
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№  

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

їх творчої активності 

забезпечити участь у 

виставках технічної 

творчості 

Майстри в/н 

14.  

Удосконалювати а 

урізноманітнювати форми 

дидактичного забезпечення 

уроків виробничого навчання 

Постійно 

Заступник директора з 

НМР Наталія ВОЛКОВА 

Старшій майстри 

Валерій КОВАЛЕНКО, 

Людмила ПОМАЗАН 

Майстри в/н 

 

15.  
Виносити питання 

успішності здобувачів освіти 

на розгляд педагогічної ради 

Протягом 

року 

Старшій майстри 

Валерій КОВАЛЕНКО, 

Людмила ПОМАЗАН 

Майстри в/н 

 

16.  

З метою виявлення ступеня 

засвоєння знань, закріплення 

професійних навичок та 

рівня професіоналізму 

проводити І етапи конкурсів 

фахової майстерності серед 

здобувачів освіти закладу 

Протягом 

року 

Голови МК 

Майстри в/н 

 

17.  

Сприяти участі 

здобувачівської молоді в 

конкурсах професійної 

майстерності 

Протягом 

року 

Директор  

Вікторія ГРУШКА  

Заступник директора 

 з НВР  

Андрій ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

 з ВР Віталій ГРУШКА 

Старшій майстри 

Валерій КОВАЛЕНКО, 

Людмила ПОМАЗАН 

Майстри в/н 
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5. Виховна робота 

 

№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Організаційна робота 

1.1  

Організація роботи з 

попередження 

розповсюдження вірусних 

захворювань, у тому числі 

Сovid-19  

до початку 

навчального 

року,  

протягом року 

за потребою 

Адміністрація  

медичні працівники 

Зоя СМИРНОВА 

Надія ЛЄСКОВА 

 

1.2  

Вивчення особових справ 

здобувачів освіти, 

формування банку даних 

про контингент здобувачів 

освіти. 

вересень - 

листопад 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО, 

Класні керівники, 

Майстри в/н 

 

1.3  

Вивчення житлово-

побутових умов 

проживання здобувачів 

освіти, їх сімейного стану. 

вересень - 

листопад 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО, 

Класні керівники 

Майстри в/н 

 

1.4  

Визначення здобувачів 

освіти, які потребують 

соціального захисту із 

числа: 

-  сиріт (ПДУ чи під 

опікою); 

-  напівсиріт; 

-  багатодітних; 

-  малозабезпечених; 

-  постраждалих від 

Чорнобильської 

катастрофи; 

- тимчасово переміщених 

осіб з зони проведення 

АТО; 

- дітей  учасників бойових 

дій 

-дітей, які постраждали в 

наслідок збройних дій 

вересень - 

листопад 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО, 

Класні керівники 

Майстри в/н  

 

1.5  

Оформлення  соціального 

паспорту  закладу освіти  

та індивідуальних карток 

соціально-психологічного 

супроводу здобувачів 

освіти 

первинний до 

08.09 

оновлення 

протягом 

вересня - 

листопада 

  

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

  

 

 

1.6  
Вивчення особових справ 

здобувачів освіти, 

формування банку даних 

вересень - 

листопад 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

про контингент здобувачів 

освіти. 

Ірина ШЕВЧЕНКО, 

Класні керівники 

Майстри в/н 

1.7  

Виявлення дітей з 

девіантною поведінкою, 

постановка їх на 

внутрішній облік 

постійно, 

за потреби 

 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО, 

Класні керівники 

Майстри в/н 

 

1.8  
Організація роботи Ради з 

профілактики 

правопорушень 

до 17.09 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО  

 

1.9  

Організація спільної 

роботи з батьками, 

державними, 

громадськими, 

правоохоронними 

органами 

протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

1.10  

Затвердження спільних 

планів Чугуївського РЦПО 

Харківської області та: 

- ЦСССДМ  м. Чугуєва; 

- Центральною районною 

лікарнею 

м. Чугуєва ім.  М.І. 

Кононенка; 

- Службою у справах 

дітей м. Чугуєва, 

Чугуївської Громади; 

- сектором ювенальної 

превенції Чугуївського 

районного управління 

поліції 

до 10.09 

  

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

  

 

 

1.11  

Організація батьківських 

зборів в закладі освіти та 

навчальних групах 

жовтень 

 

 Заступник директора з 

НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
 

1.12  
Створення батьківської 

Ради 
жовтень 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

1.13  

Організація та 

забезпечення роботи 

гуртків 

вересень, 

постійно 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Керівники гуртків 
 

1.14  

Оформлення та 

поповнення експонатами 

музейної кімнати та 

етнографічної світлички 

 

протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

української мови та 

літератури 

Наталія ЯГОДІНА 
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1.15  

Організація чергування 

навчальних груп в 

навчальних корпусах А,Б 

до 10.09 

 Заступник директора з 

НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Класні керівники, 

Майстри в/н 

 

1.16  

Організація та здійснення 

діяльності Центру 

кар’єрного розвитку 

Чугуївського РЦПО 

Харківської області 

до 10.09, 

протягом року 

згідно плану 

Адміністрація  

1.17  
Проведення «Дня 

відкритих дверей» 

за окремим 

планом 

Адміністрація 

Класні керівники 

Майстри в/н 
 

2. Робота з педагогічними кадрами 

2.1  

Організація роботи 

методичного об’єднання 

класних керівників та 

майстрів виробничого 

навчання 

вересень 

  

 Заступник директора з 

НВихР 

Катерина ТОРЯНИК, Голова 

МК 

класних керівників 

 

2.2  

Організація 

експериментальної  роботи 

класних керівників з теми 

«Впровадження 

дистанційних технологій у 

виховний процес в 

ЗП(ПТ)О»  

протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Голова МК 

класних керівників, 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

2.3  

Проведення  методичних 

заходів з педагогами за 

напрямками :                                                                                                                                                                    

- національно-патріотичне  

виховання; 

- морально-правове  

виховання; 

-  сімейне  виховання; 

- фізичне виховання; 

- художньо-естетична 

освіта та виховання 

особистості; 

- екологічне виховання; 

-  трудове навчання; 

- статеве виховання і 

підготовка до   сімейного 

життя; 

- превентивне виховання. 

кожної 

четвертої 

середи місяця 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Голова МК 

класних керівників 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

 

 

2.4  

Інформування  

педагогічних працівників 

про досягнення 

педагогічної науки   

останнього 

четверга 

місяця 

Завідувач бібліотекою 
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

і педагогічного досвіду. 

2.5  
Огляд новинок методичної 

літератури з проблем 

виховання. 

протягом року 
Завідувач бібліотекою 

 
 

2.6  
Обмін досвідом   

індивідуальної роботи з 

учнями. 

листопад, 

березень 

Майстри в/н 

Гюльнара БАБІЧ  

Олександр УСЕНКО 
 

2.7  

Вивчення  передового 

педагогічного досвіду 

роботи класних керівників 

Олександра МАМІНА 

Лілії ЯРОШЕНКО 

лютий, 

квітень 

   Заступник директора з 

НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

2.8  

Поповнення постійно 

діючої виставки 

літератури на допомогу 

класному керівникові та 

майстру в/н з питань 

виховної роботи 

протягом року Завідувач бібліотекою  

2.9  

Організація самоосвіти 

педагогів з тем: 

- екологічне виховання; 

- родинне виховання 

 

жовтень 

 

квітень 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК  

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

2.10  

Проведення 

індивідуальної роботи  з 

класними керівниками та 

майстрами виробничого 

навчання, щодо напрямків  

роботи з соціально - 

психологічного супроводу 

протягом 

року, 

за потребою 

  

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

2.11  

Забезпечення 

інформаційного та 

науково-методичного 

інформування класних 

керівників та майстрів в/н 

про досягнення 

психологічної  науки та 

досвіду  з проблем 

виховання. 

щомісяця 
 Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 
 

2.12  

Ознайомлення класних 

керівників з 

нормативними 

документами, що 

регулюють питання 

охорони дитинства. 

жовтень 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

 
 

2.13  

Залучення педагогічних 

працівників до 

підвищення кваліфікації з 

питань протидії торгівлі 

людьми 

протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

2.14  

Забезпечення проведення 

інформаційно-

просвітницьких та 

виховних годин. 

протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО, 

Класні керівники 

Майстри в/н 

 

2.15  

Організація роботи 

психолого-педагогічного 

семінару для кл. 

керівників 

 

жовтень 

 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

2.16  Організація наставництва вересень 
Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
 

2.17  

Індивідуальна робота з 

класними керівниками та 

майстрами в/н щодо прояв 

суіцидальної поведінки 

здобувачів освіти 

протягом 

року,  

за потребою 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 
 

3 .     Контроль за станом виховної роботи 

3.1  
Удосконалення 

циклограми контролю за 

станом виховної роботи 

вересень 
Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
 

3.2  

Розгляд на засіданні 

педагогічної ради  

питання: 

- національно-

патріотичного 

виховання; 

- превентивного 

виховання; 

- родинного виховання. 

листопад 

січень 

березень 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

  

  

 

 

3.3  

Проведення рейдів: 

- «Урок» 

- «Культура поведінки» 

- «Зовнішній вигляд» 

 

постійно 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

Педагогічний колектив 

 

3.4  

Контроль відвідування 

навчальних занять учнями; 

стану виховної роботи в 

навчальних групах; 

позаурочної зайнятості 

здобувачів освіти 

щовівторка, 

остання 

п’ятниця 

місяця 

 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

 
 

3.5  

Контроль за станом 

ведення журналів обліку, 

та проведення виховної 

роботи з учнями класних 

керівників, майстрів в/н, 

практичного психолога та 

вихователя 

другий четвер 

місяця 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

3.6  

Контроль за виконанням 

та дотриманням 

нормативно-правових 

документів, що 

регламентують навчально-

виховний процес закладу 

освіти 

другий четвер 

місяця 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
 

3.7  

Контроль за роботою з 

важковиховуваними 

учнями та учнями, що 

стоять на обліку в 

правоохоронних органах 

та внутрішньому обліку 

постійно 
Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
 

3.8  
Контроль за станом 

роботи з дітьми пільгового 

контингенту 

постійно 
Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
 

3.9  

Контроль за станом 

роботи практичного 

психолога щодо 

діагностування, 

консультування, 

корекційно-

відновлювальної та 

розвивальної  роботи з 

учнями 

постійно 
Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
 

3.10  

Контроль за проведенням 

обстеження умов 

проживання та утримання 

вихованців батьками, 

опікунами. За 

результатами скласти акти 

обстежень, розглянути на 

педагогічній раді. При 

необхідності прийняти 

рішення реагування. 

Жовтень, 

квітень 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК  
 

4.     Виховна робота з учнівським колективом 

4.1. Організаційно-масова робота 

4.1.1  
Заходи з організації та 

проведення Дня знань 
01.09 Адміністрація  

4.1.2  

Організація роботи органів 

учнівського 

самоврядування 

(за окремим планом) 

вересень 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

4.1.3  

Організація конкурсу  

«Краща група - 2022», 

«Здобувач освіти року-

2022» 

 

вересень- 

жовтень 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

4.1.4  

Заходи з організації та 

проведення Дня 

працівника Освіти 

01.10 
Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
 

4.1.5  

Проведення заняття із 

здобувачами освіти щодо 

поводження в 

екстремальних ситуаціях 

грудень 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

 Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

Інженер з охорони праці 

Олександр ЧУДИК 

 

4.1.6  

Анкетування здобувачів 

освіти з метою виявлення 

шкідливих звичок; 

 

жовтень 
Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 
 

4.1.7  

Діагностики  акцентуації 

характеру І, ІІ, ІІІ курс 

 

листопад 
Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 
 

4.1.8  

Надання допомоги дітям 

соціально-незахищених 

категорій, які є 

випускниками у підготовці 

до ЗНО, виборі предметів 

тестування ЗНО 

протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

 Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

4.1.9  

Організація та проведення 

загальних зборів та 

тематичних лінійок 

за потребою, 

лінійки 

щосереди 

Адміністрація  

4.1.10  

Організація роботи 

гуртожитку: 

- проведення загальних 

зборів; 

- організація роботи Ради 

гуртожитку; 

- зустріч з працівниками 

правоохоронних органів 

протягом року 

відповідно до 

планів роботи 

в гуртожитках 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК   

 Вихователі гуртожитків 

Зоя ПАСТУХ 

Олена ШЕГЕРА 

 

4.1.11  

Організація місця для 

самопідготовки здобувачів 

освіти, 

контроль за 

самопідготовко, 

організація чергування 

керівників груп у 

гуртожитку. 

до 31.08, 

постійно 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Вихователі гуртожитків 

Зоя ПАСТУХ 

Олена ШЕГЕРА 

 

4.1.12  

Формування учнівського 

самоврядування в 

навчальних групах 

до 10.09 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Класні керівники 

Майстри в/н 

 

4.1.13  
Оформлення класних 

куточків 
до 17.09 

Класні керівники 

Майстри в/н 
 

4.1.14  
Організація змістовного 

дозвілля під час канікул 

на період 

канікул 

Адміністрація 

Класні керівники,  майстри в/н 
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

4.2. Громадянське виховання 

4.2.1  

Цикл бесід і виховних 

годин: "Символи моєї 

держави", "Конституція 

України – основний закон 

нашої держави", 

"Чорнобильські уроки" 

протягом року 
Класні керівники 

Майстри в/н 
 

4.2.2  
Зустріч з поетами та 

письменниками області 
протягом року 

Заступник директора з 

НВихР  

Катерина ТОРЯНИК 

Викладачі літератури 

 

4.2.3  

Ознайомлення з історією 

народних свят і обрядів. 

Провести заходи: свято 

Св. Миколая, Масляна, 

Великдень 

протягом року 

Заступник директора з 

НВихР  

Катерина ТОРЯНИК 

Класні керівники 

Майстри в/н 

керівники гуртків 

 

4.2.4  
Тематичні екскурсії до 

музеїв міста 
протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

 Вихователі гуртожитків 

Зоя ПАСТУХ 

Олена ШЕГЕРА  

Класні керівники 

Майстри в/н 

 

4.2.5  

Інформаційна зустріч 

«Етика ділових відносин 

та традицій Західної 

Європи» До 

Міжнародного дня Європи 

травень 
майстер в/н 

Юлія Івашкевич 
 

4.3. Військово-патріотичне виховання 

4.3.1  

Виховні години: 

«Мужність партизанська» 

до Дня партизанської 

слави України (22.09) 

20.09 
класні керівники, 

майстри в/н 
 

4.3.2  

Тематична виставка в 

бібліотеці: 

«Партизанськими 

стежками рідного краю» 

вересень Завідувач бібліотекою  

4.3.3  
Фотовиставка «Україна – 

більше за життя» 
жовтень 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

учнівський Парламент 

 

4.3.4  

Тематична виставка в 

бібліотеці до Дня 

захисника України (14.10) 

жовтень Завідувач бібліотекою  

4.3.5  

Засідання круглого столу 

«Мій тато – герой!» до 

Дня захисника України 

 

12.10 
викладач 

Олександр МАМІН 
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

4.3.6  

Тематичний вечір з історії 

України «Україна пам’ятає 

подвиг солдата» до Дня 

визволення України від 

німецько-фашистських 

загарбників (28.10) 

28.10 

викладач історії 

Борислав 

ЛЕВАНДОВСЬКИЙ 

 

4.3.7  

Виховний захід «На варті 

миру і щастя» до Дня 

Збройних Сил України 

(6.12) 

грудень 
майстер в/н 

Віктор НОВИЦЬКИЙ 
 

4.3.8  

Тематичний вечір «Люби, 

шануй, оберігай свій край, 

що зветься Україна» до 

Дня Соборності України 

(22.01) 

21.01 
викладач 

Людмила ФОМІНА 
 

4.3.9  

Оформлення куточка 

бойової слави. Оформлення 

книжкових виставок, 

тематичних куточків в музеї 

протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК, 

завідувач бібліотекою 

Надія ЩЕГОЛЯЄВА 

 

4.3.10  

Зустріч з учасниками 

бойових дій на території 

інших держав 

березень 
Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
 

4.3.11  

Урок мужності: 

"Ніхто не забутий, ніщо не 

забуто ..." 

06.05 
Викладач  

Лілія ЯРОШЕНКО  
 

4.3.12  

Урок мужності «До Дня 

Героїв Небесної Сотні» 

(20.02) 

18.02 
викладач 

Раїса ЛАНДИШЕВСЬКА 
 

4.3.13  Зустріч з учасниками АТО протягом року 
Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
 

4.3.14  

Покладання квітів до 

пам'ятників полеглим 

воїнам 

протягом року 

Адміністрація, 

Класні керівники 

Майстри в/н 

 

4.3.15  

Цикл бесід і виховних 

годин: "Що означає бути 

патріотом", "Річниця 

незалежності України", 

"Твій подвиг, солдате, 

пам'ятають нащадки", «Ви 

крок за кроком наближали 

переможну мить», 

«Голгофа голодної 

смерті». 

протягом року 
Класні керівники 

Майстри в/н 
 

4.3.16  

Організація екскурсії, 

походи та мандрівки 

рідним краєм 

протягом року 

Адміністрація, 

Класні керівники 

Майстри в/н 

 

4.3.17  

Підтримка в належному стані 

куточок державної символіки 

України. 

постійно 
Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

4.4. Морально-правове виховання 

4.4.1  

Виховні години: «За мир у 

всьому світі – це значить 

за життя» до 

Міжнародного дня миру 

(21.09) 

20.09 
класні керівники, 

майстри в/н 
 

4.4.2  

Тематична виставка і 

огляд літератури в 

бібліотеці до 

Міжнародного дня людей 

похилого віку та 

Дня ветерана (1 жовтня) 

жовтень 
Завідувач бібліотекою 

Надія ЩЕГОЛЯЄВА 
 

4.4.3  

Конкурс рефератів за 

темою: «Подвиги моєї 

родини» до Міжнародного 

дня людей похилого віку 

та Дня ветерана 

жовтень 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Викладач укр.мови 

 

4.4.4  

Виховний захід «Розіп’ята 

душа на хресті всевишньої 

печалі» до Дня пам’яті 

жертв голодоморів (25.11) 

25.11 
майстер в/н 

Олена НОВИЦЬКА 
 

4.4.5  

Цикл бесід і виховних 

годин: "Про зовнішність, 

мову та духовну культуру", 

"Моральний ідеал людини, 

його роль у житті молоді", 

"Утверджуй у собі 

людину", «Порядок у 

навчальному закладі, 

дотримання дисципліни – 

обов'язок кожного учня», 

«Людина. Доля. Душа» 

протягом року 
Класні керівники 

Майстри в/н 
 

4.4.6  Правовий тиждень 06.12-10.12 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Класні керівники 

Майстри в/н 

 

4.4.7  

Поновлення буклетами й 

новими матеріалами  

інформаційно - 

просвітницької виставки 

„Право та Підліток". 

грудень 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

4.4.8  

Організація 

інформаційних зустрічей 

циклу «Твої права та 

обов’язки, молодь»  з 

представниками 

Чугуївського центру 

надання безоплатної 

протягом року 
Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК  
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

правової допомоги 

4.4.9  

Дискусія "Чи потрібен я 

Україні таким, яким є 

сьогодні?' 

23.11  
 практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 
 

4.5. Превентивне виховання 

4.5.1  

Зустрічі з працівниками 

поліції, суду, прокуратури, 

державної автомобільної 

інспекції тощо 

протягом року 

за окремими 

планами 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

4.5.2  
Зустрічі з лікарями різних 

фахів 

протягом року 

за окремим 

планом 

Медичні працівники 

Зоя СМИРНОВА 

Надія ЛЄСКОВА 

 

4.5.3  

Цикл бесід і виховних 

годин: «Сovid-19 – виклик 

сьогодення»,  «Проблеми 

сучасної молоді», 

«Підлітки: злочин і кара», 

«Здоровий спосіб життя. 

Хто "за?», «Падіння 

моралі: проституція та її 

наслідки», «СНІД – знак 

біди», «Життя в твоїх 

руках». 

протягом року 

 

Класні керівники 

Майстри в/н 
 

4.5.4  

Виховні години: «Життя 

найцінніше, що ми маємо!» 

до всесвітнього дня 

запобігання самогубствам 

13.09 
Класні керівники 

Майстри в/н 
 

4.5.5  

Організація роботи з 

профілактики суїциду. 

діагностування 

вересень 

  

 Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

 

4.5.6  

Діагностування здобувачів 

освіти щодо схильності до 

самоушкодження 

вересень 
Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО  
 

4.5.7  
Інформаційна кампанія  

«Зупинимо СНІД разом!» 
грудень 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК  

 Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

Медичні працівники 

Зоя СМИРНОВА 

Надія ЛЄСКОВА 

учнівський Парламент 

 

4.5.8  
Тиждень профілактики 

тютюнокуріння 
13.12-17.12 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

4.5.9  
Тиждень профілактики 

алкоголізму 
24.01-28.01 

 Заступник директора з 

НВихР 
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

4.5.10  
Тиждень профілактики 

наркоманії 
07.02-10.02 

 Заступник директора з 

НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

4.5.11  

Удосконалення роботи 

„Школи сприяння 

здоров’ю” 

жовтень – 

листопад 

 Заступник директора з 

НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

4.5.12  

Проведення заходів з 

виконання Програми 

«Сприяння просвітницькій  

роботі «рівний-рівному» 

серед молоді України 

щодо здорового способу 

життя» в модулі «Знаємо 

та реалізовуємо свої 

права» 

листопад 
Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 
 

4.5.13  
Тренінг «Як захиститися 

від насильства» 
грудень 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 
 

4.5.14  

Організація діяльності 

гуртка «Вирішую 

конфлікти мирним 

шляхом. Базові навички 

медіації» 

протягом року 
  Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 
 

4.5.15  

Організація діяльності 

гуртка «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадська 

позиція» 

протягом року 
Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 
 

4.5.16  

Інформаційна кампанія до 

Всесвітнього дня протидії 

торгівлі людьми 

(30 липня)  

червень-

липень 

 Заступник директора з 

НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

4.5.17  

Виготовлення та 

розповсюдження 

інформаційних матеріалів 

до Європейського дня 

протидії торгівлі людьми 

(18 жовтня)  

16-19.10 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Учнівський Парламент 

 

4.5.18  

Виховний захід 

до Міжнародного дня за 

відміну рабства «Свобода 

– невід’ємне право 

людини!» 

2.12 
викладач 

Костянтин ЯКОВЛЄВ 
 



51 

 

 

№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

4.5.19  

Виховний захід 

до Міжнародного дня 

захисту прав людини 

Ток-шоу «Маю право!» 

10.12 
майстер в/н 

Олена ГОНЧАР 
 

4.6. Художньо-естетичне виховання 

4.6.1  

Анкетування здобувачів 

освіти з метою виявлення 

уподобань, інтересів, 

смаків 

вересень 
Класні керівники 

Майстри в/н 
 

4.6.2  Укомплектування гуртків 
вересень-

жовтень 
Керівники гуртків  

4.6.3  Свято осені «Дари осені» жовтень 

Викладач 

Вікторія АККЕРМАН 

Майстри в/н 

 

4.6.4  
Концерт-привітання до 

Дня працівників освіти 
01.10 

Керівники гуртків 

Юрій ДОРОШЕВ, 

Галина САВЧЕНКО, 

Володимир ГРЯЗНОВ 

 

4.6.5  

Конкурс ораторського 

мистецтва серед 

навчальних груп «Лунай, 

величне наше слово!» До 

Дня української 

писемності та мови  (9.11) 

листопад 
Викладач  

Наталія ЯГОДІНА 
 

4.6.6  

Огляд-конкурс художньої 

самодіяльності груп, 

обласний етап огляду 

конкурсу 

листопад-

грудень, 

лютий 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Керівники гуртків 

Юрій ДОРОШЕВ, 

Галина САВЧЕНКО, 

Володимир ГРЯЗНОВ 

 

4.6.7  Конкурси стіннівок до свят протягом року 

Інформаційний сектор 

учнівського 

Парламенту 

 

4.6.8  
Новорічний вечір, бал-

маскарад 
грудень 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Керівники гуртків 

Юрій ДОРОШЕВ, 

Галина САВЧЕНКО, 

Володимир ГРЯЗНОВ 

 

4.6.9  Святкування Масляної лютий 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Керівники гуртків 

Юрій ДОРОШЕВ, 

Галина САВЧЕНКО, 

Володимир ГРЯЗНОВ 

 

4.6.10  
Концерт, присвячений  

8 Березня 
07.03 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Керівники гуртків 
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

Юрій ДОРОШЕВ, 

Галина САВЧЕНКО, 

Володимир ГРЯЗНОВ 

4.6.11  
Заходи з нагоди 

святкування Великодня 
квітень 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Керівники гуртків 

Юрій ДОРОШЕВ, 

Галина САВЧЕНКО, 

Володимир ГРЯЗНОВ 

 

4.6.12  

Конкурс "Міс і містер  

Чугуївський РЦПО 

Харківської області" 

квітень 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Керівники гуртків 

Юрій ДОРОШЕВ, 

Галина САВЧЕНКО, 

Володимир ГРЯЗНОВ 

 

4.6.13  
Культпохід у театр 

(кінотеатр) 
протягом року 

Класні керівники 

Майстри в/н 

Вихователі гуртожитків 

Зоя ПАСТУХ 

Олена ШЕГЕРА 

 

4.6.14  Свято випускників 30.06 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Керівники гуртків 

Юрій ДОРОШЕВ, 

Галина САВЧЕНКО, 

Володимир ГРЯЗНОВ 

 

4.6.15  

Цикл бесід і виховних 

годин: "Моє хобі", 

"Молодіжна культура. Яка 

вона?" 

протягом року 
Класні керівники 

Майстри в/н 
 

4.6.16  
Виховний захід «Краса 

врятує світ!» 
березень 

майстер в/н 

Марія БЕДЕЙ 
 

4.6.17  

Літературно-музичні 

композиції 

«Андріївські вечорниці», 

«Кохання в житті Тараса 

ШЕВЧЕНКА» 

грудень, 

березень 

Завідувач бібліотекою 

Надія ЩЕГОЛЯЄВА 
 

4.7. Трудове виховання 

4.7.1  

Організація чергування в 

кабінетах, майстернях 

(корпус А, Б) 

до 10.09, 

протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

 Класні керівники 

Майстри в/н 

 

4.7.2  

Закріплення ділянок 

території закладу за 

групами для 

систематичного 

прибирання (корпус А, Б) 

 

до 10.09 

Старші майстри 

Людмила ПАМАЗАН 

Валерій КОВАЛЕНКО 
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

4.7.3  

Виготовлення корисної 

продукції в майстернях 

закладу освіти 

протягом року Майстри в/н  

4.7.4  
Конкурс професійної 

майстерності 
березень-квітень 

Адміністрація 

Майстри в/н 
 

4.7.5  

Цикл бесід та виховних 

годин: "Праця – основа 

життя", "Трудові права 

неповнолітніх", "Проблеми 

ринкової економіки". 

протягом року 
Класні керівники 

Майстри в/н 
 

4.7.6  

Зустріч з працівниками 

Обласного центру 

зайнятості з метою 

інформування випускників 

про стан ринку праці 

квітень 
Адміністрація 

 
 

4.8. Екологічне виховання 

4.8.1  
Озеленення території 

навчального закладу 
протягом року 

Класні керівники 

Майстри в/н 
 

4.8.2  

Зустрічі з учасниками 

ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС 

грудень, квітень 
Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
 

4.8.3  

Книжкова виставка 

«Земля, обпалена 

полином» До Дня 

вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС 

(14 грудня) 

грудень 
Завідувач бібліотекою 

Надія ЩЕГОЛЯЄВА 
 

4.8.4  
Вечір пам'яті "Чорнобиль: 

події та уроки" 
25.04 

викладач 

Анатолій КОЗУБЕНКО 
 

4.8.5  
Конкурс газет на 

екологічну тематику 
квітень 

Інформаційний сектор 

учнівського 

Парламенту 

 

4.8.6  

Цикл бесід і виховних 

годин: "Природа, екологія і 

ми", "Що таке екологія?", 

"Земля і ми", "Захистимо 

довкілля", «Декларація 

прав природи», «Дзвін 

Чорнобиля». 

протягом року 
Класні керівники 

Майстри в/н 
 

4.8.7  

Участь у всеукраїнських 

акціях: «За чисте 

довкілля», 

«World cleanup day!» 

протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

 Колектив та здобувачі освіти 

закладу 

 

5. Індивідуальна робота з учнями 

5.1  
Оновлення інформації щодо 

пільгового контингенту серед 

здобувачів освіти закладу 

до 01.11  

01.04 

01.07 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

5.2  
Оформлення соціальних 

паспортів груп 

до 10.09 

оновлення за 

потребою 

Класні керівники 

Майстри в/н 
 

5.3  
Виявлення і допомога 

сім'ям, які опинилися в 

складних умовах 

протягом року 

 Заступник директора з 

НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО Класні 

керівники 

Майстри в/н 

 

5.4  

Вивчення соціального 

оточення здобувачів освіти, 

умов проживання в 

гуртожитку, мікроклімату 

в сім'ях 

 

протягом року 

   Заступник директора з 

НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО Класні 

керівники 

Майстри в/н 

 

5.5  

Організація педагогічного 

патронажу за дітьми-

сиротами та дітьми, які 

залишились без піклування 

батьків 

постійно 

протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО Класні 

керівники 

Майстри в/н 

 

5.6  

Організація превентивної 

роботи із здобувачами 

освіти схильними до 

девіантної поведінки, 

скоєння правопорушень 

до 31.08, 

протягом року 

за потребою 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК   

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО Класні 

керівники 

Майстри в/н 

 

5.7  
Індивідуальна робота з 

учнями, схильними до 

суіцидальної поведінки 

протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

5.8  
Організація роботи пункту 

довіри «Діти про 

наболіле» 

грудень Учнівський Парламент  

6. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання) 

6.1  
Проведення батьківських 

зборів в групах 

вересень-

жовтень 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

 Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

6.2  
Зустріч батьків з 

працівниками 

правоохоронних органів 

протягом року Адміністрація  

6.3  
Робота батьківського 

всеобучу «Батьківський 

університет знань» 

за окремим 

планом 

  

  

Практичний психолог 
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

 Відповідальне 

батьківство. Обов’язки та 

відповідальність батьків. 

 Хто друзі ваших дітей? 

 Група ризику: як 

вирішити проблему?  

 Особливості поведінки 

наркоманів  

 Фактори, що впливають 

на виникнення в підлітків 

вживання наркотичних 

речовин. 

 Мотиви і причини 

прилучення підлітків до 

спиртних напоїв 

 Пияцтво і алкоголізм – 

їх суть і характеристика 

 Права дітей. Молодіжна 

політика в Україні. 

 Торгівля людьми. Як не 

стати жертвою? 

 Насилля породжує 

насилля. Як не зробити 

помилку у вихованні? 

 Булінг – проблема 

сьогодення. 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

6.4  
Постійний контроль над  

сім'ями, які опинилися в 

складних умовах 

постійно, 

 за потребою 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

 Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО Класні 

керівники 

Майстри в/н 

 

6.5  
Робота з питань підготовки 

молоді до шлюбу та 

батьківства 

протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО Мед. 

Працівник 

 

7. Позаурочна робота в гуртожитку 

7.1  

Організація учнівського 

самоврядування (створення 

Ради гуртожитку, 

формування органів 

самоврядування на 

поверхах) 

до 10.09 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Вихователі гуртожитків 

Зоя ПАСТУХ 

Олена ШЕГЕРА 

 

7.2  

Залучення здобувачів 

освіти-мешканців 

гуртожитку до занять у 

гуртках та спортивних 

протягом року 

Керівник  фізичного 

виховання Анатолій 

КАСАЛАП 
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

секціях 

7.3  
Систематичне проведення 

санітарних годин 
протягом року 

Медичні працівники 

Зоя СМИРНОВА 

Надія ЛЄСКОВА 

 

7.4  
Організація конкурсу на 

кращу кімнату, секцію 

до 10.09 

до завершення 

навчального 

року 

Вихователі гуртожитків 

Зоя ПАСТУХ 

Олена ШЕГЕРА 

 

7.5  

Ведення журналів 

педагогічних спостережень 

(проведення анкетувань, 

тестувань) 

протягом року 

Вихователі гуртожитків 

Зоя ПАСТУХ 

Олена ШЕГЕРА 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

7.6  
Контроль за 

самопідготовкою 

здобувачів освіти 

щодня 

Вихователі гуртожитків 

Зоя ПАСТУХ 

Олена ШЕГЕРА 

 

7.7  

Регулярні рейд-перевірки 

стану проживання 

здобувачів освіти у 

гуртожитку 

щотижня 

Адміністрація 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

Вихователі гуртожитків 

Зоя ПАСТУХ 

Олена ШЕГЕРА 

 

8. Учнівське самоврядування 

8.1  
Вибори органів учнівського 

самоврядування в групах 
до 07.09 

Класні керівники 

Майстри в/н 
 

8.2  
Робота учнівського 

Парламенту 
протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
 

8.3  
Робота Школи активу 

учнівської молоді «Лідер» 
протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
 

8.4  

Залучення здобувачів до 

конкурсу «Краща 

група», «Кращий здобувач 

освіти» 

протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Класні керівники 

Майстри в/н 

 

8.5  Засідання ради лідерів 

протягом року 

за окремим 

планом 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
 

8.6  Випуск стіннівок протягом року 

Інформаційний сектор 

учнівського 

Парламенту 

 

8.7  
Проведення тематичних 

акцій 
протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

  

  

 

9. Волонтерський рух 

9.1  
Організація роботи 

волонтерського загону 
до 17.09 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

9.2  Заходи до всесвітнього дня грудень Заступник директора з НВихР  
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

волонтерів Катерина ТОРЯНИК 

9.3  
Участь у програмах 

розвитку волонтерського 

руху та міських заходах 

протягом року 
Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 
 

9.4  
Волонтерська діяльність 

здобувачів освіти, надання 

необхідної допомоги 

протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

10. Робота з учнями пільгового контингенту 

10.1  

Активізація педагогічного 

колективу до 

цілеспрямованої 

профілактичної роботи по 

залученню дітей-сиріт та 

дітей,позбавлених 

батьківського піклування 

до навчання в закладі 

освіти 

протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

Бібліотекарі Вихователі 

 

10.2  

Ознайомлення з 

особовими справами 

здобувачів освіти 

вересень-

жовтень 

Адміністрація, 

Практичний психолог 
 

10.3  

Створення сприятливого 

морально-психологічного 

клімату серед здобувачів 

освіти 

постійно Педагогічний колектив  

10.4  
Організація соціально-

економічної допомоги 
постійно 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

10.5  

Залучення здобувачів 

освіти до участі в 

позакласних заходах, 

гуртках, секціях 

протягом року 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО. 

Класні керівники, 

Майстри в/н 

 

10.6  

Організація роботи в 

гуртожитках по створенню 

побутових умов 

протягом року 

Коменданти, 

Вихователі, 

Чергові 

 

11. спортивно-масова робота 

11.1  

Організація та проведення 

спортивних свят: 

-  «День здоров’я» 

-  «Козацька наснага» 

-  «Нумо, хлопці!» 

-  «Нумо, дівчата!» 

-  «Спортивно- 

оздоровчий туризм» 

 

вересень, 

жовтень, 

лютий, 

березень, 

травень 

Керівник ф/в 

Анатолій КАСАЛАП 

Викладачі ФК 

Майстри в/н 

 

11.2  
Проведення змагань в 

закладі освіти з різних 

вересень-

травень 

Керівник ф/в 

Анатолій КАСАЛАП 
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№ п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

видів спорту між курсами Викладачі ФК 

11.3  

Участь у щорічних 

обласних спортивно-

масових змаганнях серед 

ЗП(Т)О 

жовтень – 

травень 

Керівник ф/в 

Анатолій КАСАЛАП 
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6. Фізична підготовка 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Організаційні заходи 

1.1 
Підготовка спортивних залів до 

навчального року 

Липень-

серпень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

1.2 

Розробка плану спортивно-

масових заходів на 2021-2022 

навчальний рік 

Серпень-

вересень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

1.3 

Вивчення та підготовка 

календарно-тематичних планів 

на навчальний рік 

вересень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

1.4 

Планування роботи спортивних 

гуртків на 2021-2022 навчальний 

рік 

вересень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

1.5. 
Вибори фізоргів груп    1-го 

курсу 
вересень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

Майстри в/н 

 

1.6. 

Затвердження положення  

Спартакіади та календаря 

спортивних змагань 

вересень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

1.7 

Організація та проведення 

спортивних свят:  

-  «День здоров’я» 

-  «Козацька наснага» 

-  «Нумо, хлопці!» 

-  «Нумо, дівчата!» 

-  «Спортивно-  

     оздоровчий туризм» 

вересень, 

жовтень, 

лютий, 

березень, 

квітень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

Викладачі фізичної 

культури 

 

1.8 

Вивчити з майстрами 

виробничого навчання  та 

фізоргами 1-го курсу 

«Положення про фізичну 

культуру та здоров’я»  

жовтень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

Викладачі фізичної 

культури 

 

1.9 
Підведення підсумків спортивної 

роботи за І семестр 

23.12.20 -

28.12.21 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

 2. Робота з фізкультурними кадрами 

2.1. 

Провести теоретичний семінар 

«Збереження життя та здоров’я 

здобувачів освіти  ліцею» 

вересень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

2.2 

Підготовити і провести 

інструктивно-методичне заняття 

з керівниками спортивних 

гуртків 

жовтень, 

грудень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

2.3 Провести інструктивно- 1 раз на Керівник  
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№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

методичне заняття зі спорт-

активом «Практика проведення 

змагань та суддівства» 

місяць 

 

 

 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

2.4 
Підготовка та написання 

методичних розробок 

Протягом 

року 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

2.5 
Підготовка, оформлення та 

проведення відкритого уроку 

1 раз на 

семестр 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

Методист 

Ольга БЄДУХОВА 

 

 3. Навчально-спортивна робота 

3.1 

Скласти графік здачі  тестів і 

нормативів для проведення 

щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості учнів. 

вересень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

Викладачі фізичної 

культури 

 

3.2 

Повторити зі здобувачами освіти 

правила безпеки, попередження 

травматизму під час занять 

фізичною культурою та спортом  

жовтень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

Викладачі фізичної 

культури 

 

3.3 

Провести ліцейні змагання за 

видами спорту між курсами 

 

Вересень-

травень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

Викладачі фізичної 

культури 

 

3.4 

Провести товариські зустрічі зі 

школами  

м. Чугуєва з ігрових видів спорту 

Вересень-

травень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

3.5 

Проведення спільних заходів з 

міським відділом молоді та 

спорту. Виявлення талановитої 

молоді 

Вересень-

травень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

3.6 

Участь у щорічних обласних 

спортивно-масових змаганнях 

серед ПТНЗ 

Жовтень -

травень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

3.7 

Зміцнення та оновлення 

матеріальної бази, придбання 

спортивного інвентарю 

Протягом 

року 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

3.8 

Організація туристичних походів 

по місцях бойової слави з метою 

зміцнення фізичного, 

патріотичного виховання 

підлітків. 

Протягом 

року 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

Викладачі предмета 

«Захист України» 

Анатолій 

КОЗУБЕНКО, Андрій 

ЖУРНЯЄВ 
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№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

3.9 

Поточний ремонт спортивних 

залів, спортивних майданчиків та 

спортивного обладнання 

Грудень-

червень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

3.10 
Підведення підсумків спортивної 

роботи за ІІ семестр (рік) 

22.06.22-

24.06.22 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

 4. Агітаційно-пропагандистська робота 

4.1 

Підготувати та провести бесіди з 

групами 1 курсу «Положення з 

фізичної культури»  

вересень 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

4.2 

Підготувати та провести лекції 

на спортивну тематику 

 

 

1 раз на 

квартал 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

Викладачі фізичної 

культури 

 

4.3 

Надавати інформацію про 

спортивне життя регіонального 

центру в газету «Новини 

Чугуєва»  

за потребою 

Керівник 

фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

4.4 

Здійснювати медичний контроль 

за всіма категоріями працівників 

та здобувачами освіти, які 

займаються фізичною культурою 

та спортом 

Протягом 

року 

Медичні працівники 

Надія ЛЄСКОВА,  

Зоя СМИРНОВА 

 

4.5 

Провести цикл бесід та виховних 

годин на теми: "Особиста гігієна 

та режим дня", "Наш вільний час 

і здоровий спосіб життя", 

"Профілактика йододефіциту", 

"Здоров'я молоді – здоров'я 

нації", "Профілактика 

виробничого травматизму" тощо 

Протягом 

року 

Медичні працівники 

Надія ЛЄСКОВА,  

Зоя СМИРНОВА 

Класні керівники 

Майстри в/н 
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7. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу  

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1.  

Здійснювати перевірку 

правильності оформлення 

документації з планування 

освітнього процесу у викладачів та 

майстрів в/н 

До 

31.08.2021 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

2.  

Здійснювати належний контроль за 

впровадженням в практику роботи 

закладу освіти нових нормативно-

правових документів з професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Постійно 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

3.  

Забезпечити контроль за 

створенням безпечних умов 

навчання і проживання здобувачів 

освіти в гуртожитку 

Постійно 

Директор 

 Вікторія ГРУШКА 

Заступник 

директора з НВихР  

Катерина ТОРЯНИК 

 

4.  

Контролювати стан санітарно-

оздоровчої роботи в Чугуївському 

РЦПО Харківської області 

Постійно 

Директор 

 Вікторія ГРУШКА 

Заступник 

директора з НВихР  

Катерина ТОРЯНИК 

 

5.  
Контроль стану працевлаштування 

випускників 2021 року 
Серпень 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

Старші майстри  

Валерій 

КОВАЛЕНКО, 

Людмила 

ПОМАЗАН 

 

6.  

Контролювати стан проведення 

уроків теоретичного, виробничого 

навчання, виховних та позаурочних 

заходів 

Постійно Адміністрація  

7.  

Контролювати стан охорони праці 

в навчально-виробничих 

приміщеннях, в гуртожитку, 

їдальні 

Постійно 

Адміністрація 

Інженер з ОП 

Олександр ЧУДІК 

 

8.  

Контролювати відповідність 

навчально-виробничих завдань 

переліку навчальних робіт, 

розробленому і затвердженому 

відповідно до вимог навчальних 

програм з виробничого навчання та 

кваліфікаційних характеристик 

Постійно Адміністрація  

9.  

Контролювати роботу гуртків 

технічної творчості, художньої 

самодіяльності, спортивних секцій 

 

Згідно з 

розкладом 
Адміністрація  
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№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

10.  
Перевіряти організацію і 

проведення консультацій, 

додаткових занять 

Згідно 

графіка 

консультацій 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

11.  
Контролювати роботу класних 

керівників, завідувачів кабінетами, 

голів методичних комісій 

Щомісяця 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

12.  
Забезпечити контроль за 

відвідуванням здобувачами освіти 

уроків 

Згідно 

графіка 

чергування 

адміністрації 

Адміністрація  

13.  
Забезпечити внутрішній контроль 

за виконанням навчальних планів 

навчально-виробничої діяльності 

Щомісяця 

Директор  

Вікторія ГРУШКА 

Старші майстри  

Валерій 

КОВАЛЕНКО, 

Людмила 

ПОМАЗАН 

Завідуючі 

лабораторіями 

 

14.  

Забезпечити внутрішній контроль 

за виконанням навчальних планів і 

програм. При необхідності вносити 

зміни в розклад 

Постійно 

Директор  

Вікторія ГРУШКА 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

15.  

Організувати належний контроль за 

розробкою і періодичним 

переглядом інструкцій з охорони 

праці, а також своєчасне 

проведення всіх видів інструктажів 

працівників та здобувачів освіти з 

відповідним оформленням в 

журналах 

Постійно 

Директор  

Вікторія ГРУШКА 

Інженер з ОП 

Олександр ЧУДІК 

 

 

16.  

Забезпечити належний контроль за 

дотриманням вимог нормативно-

правових документів щодо 

навчання дітей-сиріт та здобувачів 

освіти з фізичними вадами 

Постійно 
Директор  

Вікторія ГРУШКА 
 

17.  
Заслуховувати звіти за наслідками 

фінансово-господарської діяльності 

1 раз у 

квартал 

Головний бухгалтер 

Зоя КНАТЬКО 
 

18.  

Висвітлювати інформацію на сайті 

Чугуївського РЦПО Харківської 

області у відповідності до ст. 30 

Закону України «Про освіту» 

Постійно 

Директор  

Вікторія ГРУШКА 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

19.  

За наслідками контролю 

розробляти заходи, видавати 

накази, розпорядження, 

заслуховувати звіти на педагогічній 

раді та нарадах при директорові 

Постійно 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 
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№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

20.  

Організовувати контроль за 

підвищенням рівням професійної 

компетентності педагогів, науково-

методичної роботою, 

самоосвітньою діяльністю 

Постійно 

Заступник 

директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 

Методисти 

Ольга БЄДУХОВА, 

Марина ІВАНОВА 

 

21.  
Організувати контроль за 

результатами роботи, якістю освіти 
Постійно 

Директор  

Вікторія ГРУШКА 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

22.  
Організувати контроль за станом 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Постійно 
Інженер з ОП 

Олександр ЧУДІК 
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8. Методична робота 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1.  
Участь в обласному тижні 

педагогічної майстерності 
25.08-27.08 

Заступник директора  

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

2.  

Проведення засідання 

педагогічної ради 

Чугуївського РЦПО 

Серпень, 

листопад, 

січень, 

травень 

 

Директор 

 Вікторія ГРУШКА 

 

 

3.  
Проведення засідань 

методичних комісій 
Щомісяця 

Заступник директора  

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

Голови МК 

 

4.  

Проведення інструктивно-

методичних нарад з 

викладачами, майстрами в/н 

2, 4 

вівторок 

місяця 

Адміністрація 

 

5.  

Робота постійно діючого 

семінару-практикуму для 

педпрацівників «Творчій 

задум уроку як діалог 

викладача, майстра в/н з 

учнями» 

Жовтень, 

лютий, 

квітень, 

червень 

Заступник директора  

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

6.  

Розробка електронних 

підручників, посібників з 

предметів (професій) 

Протягом 

року 
Робочі групи 

 

7.  

Розробка уроків  виробничого 

навчання з використанням 

інформаційних технологій 

Протягом 

року 
Робочі групи 

 

8.  
Проведення педагогічних 

читань  
Січень 

Заступник директора  

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

Методист 

 Ольга БЄДУХОВА 

 

9.  

Систематичне інформування 

педпрацівників  про нові 

методичні рекомендації, 

публікації в пресі щодо 

вдосконалення професійної 

компетентності 

Постійно 

Адміністрація 

Бібліотекар  

Надія ЩЕГОЛЯЄВА 

 

10.  
Індивідуальна робота з 

педпрацівниками ЧРЦПО 

За окремим 

графіком 

Заступник директора  

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

11.  

Забезпечення умов для 

проведення самоосвітньої 

діяльності педагогів, 

індивідуальної методичної 

роботи 

 

Постійно 

Заступник директора  

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

12.  

Організація наставництва для 

молодих педагогів 

(закріплення, планування 

роботи, проведення школи 

молодого педагога) 

Постійно 

Методист Ольга 

БЄДУХОВА 

Викладач-методист 

Анатолій КАСАЛАП 

 

13.  

Організація  роботи щодо 

проведення відкритих уроків, 

взаємовідвідування уроків 

Постійно 

Заступник директора  

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

14.  

Забезпечення проведення 

моніторингових досліджень 

рівня професійної 

компетентності 

педпрацівників ЧРЦПО 

Січень, 

червень 

Заступник директора  

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

15.  

Надання методичної та 

консультативної допомоги 

щодо розробки навчально-

плануючої документації 

викладачів та майстрів в/н  

До 06.09.21 

Заступник директора  

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

Голови МК 

 

16.  

Скласти єдиний план 

методичної роботи на 

навчальний рік 

До 31.08.21 

Заступник директора  

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

17.  

Організувати і провести 

комплекс заходів щодо 

діагностики НДУ з предметів 

загальноосвітньої підготовки, 

загально професійної 

підготовки 

 

Вересень, 

грудень, 

квітень, 

червень 

Заступник директора  

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

Голови МК 

 

18.  

Сприяти вивченню 

педпрацівниками  сучасних 

педагогічних і виробничих 

технологій, обладнання, 

техніки шляхом постійного 

відвідування вебінарів, 

навчання на онлайн 

платформах Едера, Наурок, 

Всеосвіта та ін. 

 

Постійно 

Адміністрація 

Заступник директора  

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

19.  

Організувати роботу з 

обдарованими учнями, 

забезпечити участь  

олімпіадах ЧРЦПО та 

обласних олімпіадах ЗОП, 

МАН, конкурсах професійної 

майстерності 

1-2 семестр 

Заступник директора  

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

Викладачі 

 

20.  

Презентувати звіти про 

виконану індивідуально-

методичну роботу членів МК 

За І 

семестр, за 

навчальний 

рік 

Заступник директора  

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

Голови МК 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

21.  

Забезпечити інформаційно-

методичний супровід 

атестації педпрацівників 

ЧРЦПО 

За планом 

роботи 

атестаційної 

комісії 

Заступник директора  

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

22.  

Організувати та провести 

інструктивно-методичні 

наради з викладачами, 

майстрами, класними 

керівниками 

За графіком 

проведення 

ІМН 

Заступник директора  

з НМР  

Наталія ВОЛКОВА 

 

 



9. Єдиний план методичної роботи 

 

№ Форми роботи 
Місяці 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1.  Засідання педагогічної ради (згідно плану)   +   +  +    +  

2.  

Проблемний семінар  

«Продуктивний урок. Поема» (з досвіду 

роботи)  

       +    

3.  
Інструктивно-методичні наради (згідно 

плану) 
+ 

 
+ + + + + + 

+ 

 
+ 

4.  
Засідання методичних комісій, робота ТЛ 

інноваційних технологій(згідно плану) 
 + + + + + + + + + + 

5.  

Психолого-педагогічний семінар-

практикум «Виклики дистанційного і 

змішаного навчання» 

    +       

6.  Предметні тижні (згідно  плану)  + + + +  + +    

7.  
Робота школи передового педагогічного 

досвіду (згідно плану) 
  +      +   

8.  

Постійно-діючий семінар  «Творчій задум 

уроку як діалог викладача, майстра в/н з 

здобувачами освіти»  

  +  +   +  +  

9.  
Робота школи молодого спеціаліста(згідно 

плану) 
 +    +  +   + 

10.  Тиждень педмайстерності      +      

11.  

Творчі звіти викладачів та майстрів в/н 

(згідно планів роботи МК ,індивідуально-

методичних планів работи) 

          + 

12.  Курси підвищення кваліфікації + + + + + + + + + + + 

13.  
Самоосвіта(згідно планів індивідуально-

методичної роботи) 
+ + + + + + + + + + + 

14.  

Науково-практична конференція 

«Реалізація завдань науково-методичної    

теми Чугуївського регіонального центру 

професійної освіти Харківської області» 

         +  

15.  

Індивідуальні методичні консультації 

(відвідування уроків,співбесіди,кон- 

сультації згідно графіку) 

+ + + + + + + + 
+ 

 

+ 

 
+ 

16.  

Конкурс «Ярмарок педагогічної 

творчості» (кращий урок т/н та в/н,за пла- 

нами роботи МК) 

   + +    
 

 

 

 
 

17.  
Конкурс «Кращий навчальний кабінет, 

лабораторія, майстерня» 
    +    

 

 
 + 

18.  

Педагогічні читання« Захист педагогами, 

які атестуються, методичної теми, над 

якою вони працюють» 

     +      
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10. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1.  
Скласти графік підвищення ПП 

на навчальний рік 
Вересень 

Заступник директора 

 з НМР Наталія ВОЛКОВА 

 

2.  

Провести діагностування з 

метою вивчення інформаційних 

запитів ПП 

Вересень, 

січень 

Бібліотекар  

Надія ЩЕГОЛЯЄВА 

 

3.  

Забезпечити участь ПП всіх 

категорій у роботі обласних 

семінарів-практикумів, шкіл 

передового досвіду, обласних 

конкурсів 

За планом 

НМЦ ПТО 

Заступник директора з 

НВР Андрій ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора 

 з НМР Наталія ВОЛКОВА 

 

4.  

Створити умови для участі ПП 

Центру у колективних формах 

методичної роботи 

За єдиним 

планом 

методичної 

роботи 

Адміністрація 

 

5.  

Організувати стажування 

майстрів в/н на виробництві з 

метою вивчення сучасних 

технологій, матеріалів, техніки. 

За графіком 

Заступник директора 

 з НВР Андрій ЖУРНЯЄВ 

Старші майстри  

Валерій КОВАЛЕНКО, 

Людмила ПОМАЗАН 

 

6.  

Реалізувати заходи щодо 

самоосвітньої діяльності 

кожного педагога ЧРЦПО 

(планування роботи, надання 

методичної допомоги) 

Протягом року 

Заступник директора 

 з НМР Наталія 

ВОЛКОВА  

Голови МК 

 

7.  

Організувати роботу ПП над 

індивідуальною методичною 

темою, над методичними 

розробками тем і уроків, 

проведенням відкритих та відео 

уроків 

За окремим 

планом 

Заступник директора 

 з НМР Наталія 

ВОЛКОВА  

Голови МК 

 

8.  

Забезпечити проведення 

комплексу заходів з атестації 

ПП ЧРЦПО 

За планом 

роботи АК 

Директор Вікторія 

ГРУШКА 

Заступник директора 

 з НМР Наталія 

ВОЛКОВА 

 

9.  

Провести моніторинг 

методичної роботи викладачів, 

майстрів в/н за навчальний рік 

січень, червень 
Заступник директора 

 з НМР Наталія ВОЛКОВА 

 

10.  

Організувати наставництво 

молодим викладачам та 

майстрам в\н, надання 

методичної допомоги. 

постійно, за 

графіком 

Методист  

Ольга БЄДУХОВА 

Викладач-методист 

Анатолій КАСАЛАП 

 

11.  

Організувати постійно діючи і 

тематичні виставки у 

методичному кабінети і 

бібліотеці з метою поширення 

Протягом року 

Заступник директора 

 з НМР Наталія 

ВОЛКОВА  

Служба НТПІ 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

передового досвіду, новинок 

методичної літератури, 

досягнень педагогіки, 

психології, техніки і технології. 
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11. Охорона праці  

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

І. Організаційні заходи 

1.1 

Оновлення інформаційних куточків з 

питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності в кабінетах, 

лабораторіях, в гуртожитку 

4 рази на рік 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

1.2 

Провести з педпрацівниками 

Чугуївського РЦПО Харківської області 

заняття щодо знань основних 

законодавчих документів 

Згідно 

плану-

графіку 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

1.3 

Організація виконання комплексних 

заходів в Чугуївському РЦПО 

Харківської області та гуртожитках, 

направлених на поліпшення роботи 

педколективу з питань протипожежного 

захисту 

Протягом 

року 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

1.4 

Проведення огляду і самоекспертизи 

підготовки  навчальних кабінетів, 

лабораторій спортивних залів та 

майданчиків, гуртожитків, їдальні та 

допоміжних приміщень до нового 

навчального року  

Протягом 

місяця 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

1.5 
Підготувати звіт до Департаменту науки 

і освіти №1-12, та ДУСЗН № 1,2,3 

Що-

квартально 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

1.6 

Організація та проведення місячника 

культури безпеки праці, присвяченого 

Всесвітньому дню охорони праці 

(тижня  ОП) 

Квітень 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

1.7 

Організація заняття та перевірки знань з 

охорони праці у працівників 

Чугуївського РЦПО Харківської області 

Згідно 

плану-

графіку 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

1.8 

Створення умов для підготовки 

Чугуївського РЦПО Харківської області 

до нового навчального року (стан 

кабінетів, лабораторій, наявність актів). 

Організація та проведення ремонту 

приміщень Чугуївського РЦПО 

Харківської області та гуртожитків. 

Дотримання ДСН і П, правил пожежної 

безпеки та електробезпеки   

Протягом  

червня 

 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

ІІ. Організація роботи з учасниками навчально-виховного процесу 

2.1 
Підготовка наказів протягом 

навчального року згідно циклограми  

Протягом 

навчального 

року 

Інженер  

з ОП 

Олександр 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

ЧУДІК 

2.2 

Підготовка комплексних заходів з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Згідно плану 

роботи 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.3 
Перегляд (розробка) інструкцій з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності 
По факту 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.4 
Проведення  вступного інструктажу для 

здобувачів освіти 

Протягом 

року 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.5 

Проведення інструктажів з безпеки 

життєдіяльності зі здобувачами освіти 

під час навчально-виховного процесу та 

в побуті 

2 рази на рік 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.6 
Проведення вступного інструктажу з 

охорони праці з працівниками Центру 
По факту 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.7 

Допомога класним керівникам та 

майстрам в/н по роботі зі здобувачами 

освіти  щодо запобігання нещасним 

випадкам 

Протягом 

навчального 

року 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.8 
Скласти заходи щодо поліпшення 

протипожежного стану в Центрі 

Вересень 

Травень 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.9 

Проведення інструктивної наради з 

педпрацівниками  Центру щодо вимог 

нормативних документів під час 

проведення інструктажів з безпеки 

життєдіяльності зі здобувачами освіти 

До 

05.09.2021 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.10 

Скласти перелік робіт з підвищеною 

небезпекою затверджений наказом 

директора Центру 

Серпень 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.11 
Підготовка звітів до ДНО ХОДА  

№ 1 – 15 та УСЗН № 1-3 за ІІІ квартал  

До 

05.10.2021 

 

 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.12 

Інструктивно-методична нарада з 

керівниками структурних підрозділів 

щодо організації роботи з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності в Центрі 

Жовтень  

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.13 
Вивчення нових нормативних 

документів з питань охорони праці та 

Протягом 

року 

Інженер  

з ОП 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

безпеки життєдіяльності Олександр 

ЧУДІК 

2.14 

Навчання та перевірка знань 

працівників Центру з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності 

Жовтень  

Грудень   

Січень  

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.15 

Забезпечення безпечних умов 

навчально-виховного процесу на уроках 

хімії та виробничого навчання 

Постійно 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.16 
Проведення інструктажів з безпеки 

життєдіяльності зі здобувачами освіти 

Згідно 

нормативних 

вимог 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.17 

Підготувати виступ на засідання МК 

класних керівників на тему: «Види 

інструктажів та вимоги доведення 

журналів інструктажу» 

Листопад 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.18 

Проведення 1 і 2 ступенів АГК: 

- проведення перевірок; 

- підведення підсумків перевірок; 

- проведення нарад для вирішення 

питань щодо попередження випадків 

виробничого травматизму;  

- укладання відповідних актів 

Згідно 

циклограми 

контролю за 

станом 

охорони 

праці 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.19 

Підготувати інформацію та 

інформувати класних керівників, 

майстрів в/н, щодо дотримання ДСНіП 

працівникам та здобувачами освіти 

Центру 

Що-

квартально 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.20 

Проведення конкурсу робочих місць 

працівників і учасників навчально-

виховного процесу на кращу 

організацію безпеки і культури праці 

Квітень 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.21 

Інструктивно-методична нарада з 

керівниками структурних підрозділів 

щодо планування роботи з питань ОП та 

БЖ в новому навчальному році. 

Серпень 

Червень 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

2.22 

Надання допомоги керівникам 

структурних підрозділів у складанні 

необхідних інструкцій з ОП згідно 

нормативних 

вимог 

Протягом 

місяця 

серпня, 

червня 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

ІІІ. Контроль за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності 

3.1 

Перевірка стану готовності і 

самоекспертизи Чугуївського РЦПО 

Харківської області до нового 

навчального року 

До 

01.09.2021 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

3.2 

Контроль за роботою постійно діючої 

пожежно-технічної комісії Чугуївського 

РЦПО Харківської області 

Постійно 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.3 

Перевірка  

наявності первинних засобів 

пожежогасіння й забезпечення 

відповідних служб і кабінетів 

вогнегасниками 

Вересень 

І декада 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.4 
Контроль за веденням журналів 

реєстрації інструктажів 

Вересень 

Грудень 

Березень 

Червень 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.5 

Контроль за проведенням зі 

здобувачами освіти повторних та 

цільових інструктажів перед виходом 

здобувачів освіти на виробничу 

практику 

Згідно плану 

роботи на 

рік 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.6 

Контроль за дотриманням санітарно – 

гігієнічних вимог у приміщеннях 

Центру та гуртожитках 

Протягом 

навчального 

року 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.7 

Проведення конкурсу на кращій 

куточок з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності  

Квітень 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.8 

Організація проведення необхідних 

планових та позапланових заходів з 

охорони праці у кожному підрозділі 

Протягом 

навчального 

року, згідно 

циклограми 

роботи 

служби ОП 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.9 

Контроль за організацією і безпечним 

проведенням заходів щодо підготовки 

Чугуївського РЦПО Харківської області 

в осінньо-зимовий період 

Протягом 

місяця 

вересня та 

жовтня 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.10 

Організація і контроль за дотриманням 

правил безпеки під час проведення 

занять з фізичної культури і спорту на 

уроках та позакласних заходах 

Що-

квартально 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.11 

Контроль за проведенням необхідних 

планових та позапланових заходів з 

охорони праці у кожному підрозділі 

Щосереди 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.12 

Контроль за безпекою обладнання, 

приладів, хімреактивів, навчально-

наочних посібників тощо, що 

використовуються під час навчально-

Що-

квартально 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

виховного процесу відповідно до 

чинних переліків і норм 

3.13 

Контроль за проведенням обстеження 

робочих місць перед виходом 

здобувачів освіти на виробничу 

практику 

Згідно 

плану-

графіку 

виробничої 

практики 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.14 

Контроль за організацією 

профілактичної роботи щодо 

попередження всіх видів дитячого 

травматизму і зниження захворювання 

серед здобувачів освіти 

Згідно плану 

виховної 

роботи 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.15 
Контроль за веденням журналів 

реєстрації інструктажів 

Протягом 

року 

Інженер 

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.16 

Контроль за проведенням з учнями 

повторних та цільових інструктажів 

перед зимовими канікулами та  

проведенням екскурсій і походів 

Грудень 

Інженер 

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.17 

Контроль за проведенням і 

оформленням інструктажів з безпеки 

життєдіяльності здобувачів освіти під 

час новорічних свят та зимових канікул 

Грудень 

Інженер 

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.18 

Контроль за своєчасною інформацією та 

звітністю до ДНіО ХОДА та УСЗН, 

Управління статистики міста Чугуєва 

До 

01.01.2022 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.19 

Стан травматизму серед здобувачів 

освіти, працівників Чугуївського РЦПО 

Харківської області за перше півріччя та 

за рік 

Грудень 

Січень 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.20 
Складання квартальних, річних 

статистичних звітів 
Січень 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.21 
Контроль за приведенням території 

Центру у відповідність вимогам ДСНіП 

Протягом 

серпня – 

листопада 

місяця, 

протягом 

квітня- 

червня 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.22 

Контроль за роботою педагогів щодо 

попередження всіх видів дитячого 

травматизму 

Протягом 

року 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

3.23 
Контроль поновлення інформації з ОП, 

ОБЖ, куточків з ОП 

Що-

квартально 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.24 

Стан дотримання законів України: «Про 

охорону праці», «Про пожежну 

безпеку», «Про дорожній рух» 

 

Протягом 

року 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.25 

Контроль заходів мінімізації впливу 

шкідливих факторів в Чугуївському 

РЦПО Харківської області 

Постійно 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.26 
Контроль  стану побутових приміщень 

відповідності вимогам ДСНіП 

Протягом    

року 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.27 

Контроль за проведенням інструктажів 

з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки 

учасників навчально-виховного процесу 

в структурних підрозділах під час 

проведення необхідних робіт щодо 

підготовки кабінетів і приміщень до 

нового навчального року 

Протягом 

місяця 

червня 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.28 
Контроль за збереженням 

легкозаймистих і горючих рідин  

Протягом 

червня 

місяця 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.29 

Контроль обстеження технічного стану 

будівель і споруд з укладанням 

відповідного акту і розробленням плану 

ремонтних робіт 

Червень 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.30 

Проведення зборів трудового колективу 

про виконання угоди з охорони праці і 

оформлення відповідного акту 

Червень 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 

 

3.31 

Затвердження актів готовності 

кабінетів, лабораторій, спортивних 

залів, спортивних майданчиків до 

нового навчального року. 

Червень 

Інженер  

з ОП 

Олександр 

ЧУДІК 
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12. Удосконалення навчально-матеріальної бази 

   

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

 

Відмітка 

про 

виконання  

 

1 2 3 4 5 

1.  

Контроль за готовністю навчально-

матеріальної бази до нового 

2021/2022 навчального року 

Серпень 
Директор 

Вікторія ГРУШКА 

 

2.  

Продовжити роботу по 

удосконаленню  навчально-

матеріальної бази професій 

Протягом 

року 

Завідувач 

господарством 

Сергій СЕРДЮК 

 

3.  

Продовжити роботу з розширення 

комплектації технічних засобів 

лабораторій  

Протягом 

року 

Завідувач 

господарством 

Сергій СЕРДЮК 

Завідувачі  

лабораторіями 

 

4.  

Продовжити роботу з розширення 

комплектації технічних засобів в 

кабінеті інформатики та 

інформаційно-комунікаційних 

технологій 

Протягом 

року 

Завідуючий 

господарством 

Сергій СЕРДЮК 

Завідувач кабінетом 

Олександр МАМІН 

 

5.  

Придбати необхідні інструменти і 

матеріали для зварювальної, 

столярної лабораторій 

Протягом 

року 

Адміністрація 

Завідувач 

господарством 

Сергій СЕРДЮК 

Старші майстри 

Валерій КОВАЛЕНКО 

Людмила ПОМАЗАН 

 

6.  
Продовжити обладнання 

методичного кабінету 

Протягом 

року 

Завідувач 

господарством 

Сергій СЕРДЮК 

 

7.  

Поновити стенди інформації 

навчальної частини (розклад 

занять, іспитів тощо) 

До 

01.09.2021 

Заступник директора   

з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

8.  

В усіх навчальних кабінетах 

поновити необхідні стенди, 

наочність, 

роздатковий матеріал  

Протягом 

року 

Завідувачі 

кабінетами 

 

9.  

Провести ремонт технічних засобів 

навчання: швацьких машинок, 

комп’ютерів, електричних плит.  

Протягом 

року 

Старший майстер 

Завідувач 

господарством 

Сергій СЕРДЮК 

 

10.  
Поточний ремонт футбольного 

поля 

Протягом 

року 

Завідувач 

господарством 

Сергій СЕРДЮК 

Керівник фізвиховання 

Анатолій КАСАЛАП 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

 

Відмітка 

про 

виконання  

 

1 2 3 4 5 

11.  
Обладнання зони глядачів 

спортивного майданчику 

Протягом 

року 

Завідувач 

господарством 

Сергій СЕРДЮК 

Керівник фізвиховання 

Анатолій КАСАЛАП 
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13. Професійно-орієнтаційна робота 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання  

1 2 3 4 5 

1.  

Здійснити моніторинг 

профорієнтаційної роботи за минулий 

навчальний рік, виявити недоліки та 

розробити заходи щодо їх усунення 

Вересень 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

2.  

Підготувати різного роду друковану та 

іншу інформацію про Чугуївський 

РЦПО Харківської області, в газетах, на 

радіо, телебаченні 

Постійно 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

3.  

Закріпити педагогічних працівників за 

закладами освіти м. Чугуєва та 

Чугуївського району 

До 

10.10.2021 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

Заступник 

директора з ВР 

Віталій ГРУШКА 

Заступник 

директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 

 

4.  

Видати наказ про розподіл шкіл м. 

Чугуєва та Чугуївського району для 

проведення профорієнтації. Розробити 

щомісячні графіки відвідування шкіл, 

ліцеїв з метою профорієнтаційної 

роботи майстрів в/н, викладачів 

До 

01.10.2021 

Директор Вікторія 

ГРУШКА 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

5.  

На сайті Чугуївського РЦПО 

Харківської області поновлювати 

інформацію в розділі «Абітурієнту» 

(«Профорієнтація»), слідкувати за її 

актуальністю 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

 

6.  

Розробити спільні заходи щодо 

профорієнтаційної роботи з закладами 

освіти  

До 

01.11.2021 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

7.  

Проводити роботу з розповсюдження 

оголошень про набір здобувачів освіти 

на новий навчальний рік по м. Чугуєву і 

населених пунктах Чугуївського району 

Постійно 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

Майстри в/н 

Викадачі 

 

8.  

Практикувати зустрічі з здобувачами 

освіти шкіл, ліцеїв, їх батьками. Брати 

участь у загальношкільних батьківських 

зборах з метою проведення 

профорієнтаційної роботи 

 

Протягом 

навчального 

року 

Педколектив  

9.  

Практикувати проведення майстер-

класів з професій для здобувачів освіти 

шкіл, ліцеїв 

Лютий-

березень 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 
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№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання  

1 2 3 4 5 

10.  
Брати участь у загальноміських та 

обласних заходах, проводити 

профорієнтаційну роботу 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з НВР  

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

11.  
На нарадах при директорові звітувати з 

питань стану профорієнтаційної роботи 
Постійно 

Заступник 

директора з НВР  

Андрій ЖУРНЯЄВ 

 

12.  
Організувати та провести День відкрити 

дверей 

За окремим 

графіком 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР  

Андрій ЖУРНЯЄВ 

Заступник 

директора з НВихР 

Катерина 

ТОРЯНИК 

 

13.  Забезпечити роботу приймальної комісії З 01.06.2022 

Директор  

Вікторія ГРУШКА 

Заступник 

директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

13. Фінансово-господарська діяльність 

 

№ 

з\п 
Об’єкт робіт Вид робіт 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання  

1 2 3 4 5 6 

1. 
Кошторис 

на 2022 рік 

Скласти бюджетний 

запит на 2022 рік 

Серпень-

вересень 

Директор 

Вікторія ГРУШКА 

Головний бухгалтер 

Зоя КНАТЬКО 

 

2. 
Штатний 

розпис 

Затвердити штатний 

розпис на 2021/2022 

навчальний рік 

Вересень 

Директор 

Вікторія ГРУШКА 

Головний бухгалтер 

Зоя КНАТЬКО 

 

3. Заклад освіти 

Підготувати систему 

опалення Центру до 

нового опалювального 

сезону 

До 

16.08.2021 

Завідувач 

господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Підготувати теплові 

вузли до 

опалювального сезону 

До 

16.08.2021 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Оформити акти 

готовності системи 

теплопостачання з КП 

«Чугуївтепло» до 

нового опалювального 

сезону 

До 

16.08.2021 

Завідувач  господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Провести утеплення 

всіх приміщень 

Центру 

До 

01.10.2021 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

4. Бібліотека 

Поповнення 

бібліотечного фонду, 

оформлення 

передплати на 

періодичні видання 

Протягом 

року 

Бібліотекарі 

 Надія ЩЕГОЛЯЄВА, 

Світлана ПЕТРЕНКО 

 

5. 

 

 

 

 

 

Навчальний 

корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка всіх 

навчальних кабінетів 

до 2021/2022 

навчального року 

Травень-

липень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Провести поточний 

ремонт кабінету 

інформатики № 31 

Липень-

серпень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Заміна вікон на 

металопластикові в 

навчальному корпусі  

Червень - 

серпень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Заміна віконних 

блоків на 

металопластикові в 

кабінеті № 42 

Липень - 

серпень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Провести поточний 

ремонт переходу  

Липень - 

серпень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 
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№ 

з\п 
Об’єкт робіт Вид робіт 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання  

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний 

корпус 

 

Провести 

пофарбування сходів  
Липень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Провести поточний 

ремонт кабінету спец. 

дисциплін кухарів 

Липень 
Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Провести поточний 

ремонт туалету 

здобувачів освіти 

Серпень 
Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Окраска сходового 

маршу 
Серпень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Провести заміну 

світильників в 

кабінетах  спец. 

дисципліни кухарів та 

інформатики 

Серпень 
Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Заміна полової плитки 

в рекреаціях І-ІІ 

поверхів  

Червень -  

Серпень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

 
Заміна трубопроводу 

опалення в підвалі 

Червень -  

Серпень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

6. 

Навчально-

виробничі 

майстерні 

 

Заміна вікон на 

металопластикові в 

виробничих 

майстернях 

Червень-

серпень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Підготувати навчальні 

майстерні до нового 

навчального року та 

провести планово-

попереджувальний 

ремонт обладнання 

Червень-

серпень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

Старший майстер 

 

Провести 

пофарбування сходів  

Липень 

 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Провести поточний 

ремонт туалету 

здобувачів освіти 

Серпень 
Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 
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№ 

з\п 
Об’єкт робіт Вид робіт 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання  

1 2 3 4 5 6 

  

Провести заміну вікон  

на металопластикові в 

майстерні 

рихтувальників 

кузовів 

Червень-

серпень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

7. 

Спортивна зала 

 

 

Провести поточний 

ремонт роздягальні в 

спортивній залі  

Червень-

серпень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Провести поточний 

ремонт спортивної 

зали 

До 

01.09.2021 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

Керівник фізвиховання 

Анатолій КАСАЛАП 

 

Підготувати 

приміщення  

спортивної  зали, 

спортивне 

обладнання, привести 

їх у відповідність до 

норм охорони праці 

До 

30.07.2021 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

Керівник фізвиховання 

Анатолій КАСАЛАП 

Інженер з ОП   

Олександр ЧУДІК 

 

8. Їдальня 

Підготовка їдальні до 

нового навчального 

року 

До 

02.08.2021 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

Шеф-кухар  

Ганна КОЛОМИЙЦЕВА 

 

9. 

 

 

 

Гуртожиток 

 

 

 

Провести 

косметичний ремонт 2 

під’їзду 

(шпаклювання, 

побілка, окраска)   

Червень- 

серпень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Провести поточний 

ремонт в гуртожитку 

(електротехнічні 

роботи в кімнатах та 

коридорах, замінити 

світильники, 

відремонтувати меблі, 

побілити стелі та 

стіни  в санвузлах та 

кімнатах для 

приготування їжі) 

Червень-

серпень 

Завідувач господарства  

Сергій СЕРДЮК 

 

Комендант 

Сергій ІВАНОВ  

 

Заселення здобувачів 

освіти  у гуртожиток 

(при наявності 

медичного огляду) 

з 31.08.2021 
Комендант 

Сергій ІВАНОВ 
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№ 

з\п 
Об’єкт робіт Вид робіт 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання  

1 2 3 4 5 6 

Провести укладення 

тротуарної плитки  від 

гуртожитку до Центру 

Липень- 

серпень 

Завідувач 

господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

 Заміна 

облицювальної та 

полової плитки в 

санвузлах та кімнатах 

для приготування їжі  

Липень-

серпень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

  

Заміна трубопроводів 

опалення в підвалі 

Червень - 

Серпень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Заміна вхідних 

рубильників  

Червень - 

Серпень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

10. 
Територія 

Центру 

Провести роботи по 

озелененню подвір’я 

та території 

Квітень-

вересень 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Провести чистку 

зовнішньої каналізації 

від гаража до 

центральної системи  

До 

01.09.2021 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

11. 

Територія 

навчального 

полігону 

Заміна  вікон на 

металопластикові в 

учбовому класі  

До 

01.09.2021 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

 Провести поточний 

ремонт в класі 

До 

01.09.2021 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

Провести монтаж 

опалення в учбовому 

класі 

До 

01.09.2021 

Завідувач господарства 

Сергій СЕРДЮК 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 1 

 

План роботи педагогічних рад Чугуївського регіонального центру професійної освіти Харківської області 

 на  2020/2021 навчальний рік 

 
Місяць Тема Творча група з підготовки та проведення Заходи 

1 2 3 4 

С
Е

Р
П

Е
Н

Ь
 

 

1. «Про підсумки роботи за 2020/2021 

навчальний рік і завдання на новий 

2021/2022 навчальний рік» 

Директор Вікторія ГРУШКА, заступник директора 

з НВР Андрій ЖУРНЯЄВ, заступник директора з 

ВР Віталій ГРУШКА, заступник директора з 

НВихР Катерина ТОРЯНИК, заступник директора 

з НМР Наталія ВОЛКОВА, методисти, голови МК, 

старші майстри, керівник фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП. 

Анкетування, діагностування, 

моніторинги, звіти заступників директора, 

старших майстрів, вивчення Закону про 

повну загальну середню освіту, наказу 

№509 про формування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти у 

ЗП(ПТ)О, засідання МК  

2. «Організований початок навчального 

року: затвердження річного плану 

роботи на 2021/2022 н. р., режиму 

роботи, правил внутрішнього 

розпорядку»  

 

Директор Вікторія ГРУШКА, заступник директора 

з НВР Андрій ЖУРНЯЄВ, заступник директора з 

ВР Віталій ГРУШКА, заступник директора з 

НВихР Катерина ТОРЯНИК, заступник директора 

з НМР Наталія ВОЛКОВА, методисти, голови МК, 

старші майстри, керівник фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП 

Затвердження  плану роботи Чугуївського 

РЦПО згідно з наказом № 419 від 30.05.06 

р., вивчення «Положення про організацію 

навчально- виробничого процесу у 

професійно-технічних навчальних 

закладах», розділ  

3. «Затвердження складу педагогічної 

ради ліцею у 2021/2022 н. р.» 

Директор Вікторія ГРУШКА, заступник директора 

з НВР Андрій ЖУРНЯЄВ, заступник директора з 

ВР Віталій ГРУШКА, заступник директора з 

НВихР Катерина ТОРЯНИК, заступник директора 

з НМР Наталія ВОЛКОВА, методисти 

Вивчення нових нормативно-правових 

документів, затвердження річних планів 

роботи 

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 1. «Покращення якості виховної роботи 

як можливого засобу формування 

духовно- моральних, громадянських та 

патріотичних рис особистості здобувачів 

освіти» 

 

Заступник директора з НВихР Катерина 

ТОРЯНИК,  практичний психолог Ірина 

ШЕВЧЕНКО, голова МК класних керівників та 

майстрів в/н Юлія ІВАШКЕВИЧ, класні керівники 

Відвідування позакласних виховних 

заходів, класних годин, батьківських 

зборів 
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Місяць Тема Творча група з підготовки та проведення Заходи 

1 2 3 4 

2. «Визначення ефективності 

впровадження новітніх інформаційних  і 

дистанційних технологій як шлях до 

розвитку життєвої та професійної 

компетентності педагога та здобувачів 

освіти» 

Голова лабораторії інноваційних технологій 

Наталія ШВАРЦ 

Відвідування уроків викладачів  ліцею, 

відвідування позакласних заходів, гуртків, 

вивчення періодичного друку з інновацій, 

творчі надбання з інновацій у педагогіці., 

плюси і мінуси дистанційної освіти 

С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

1. «Підсумки навчально-виробничої та 

виховної роботи за І семестр  2021/2022 

н. р.» 

Директор Вікторія ГРУШКА, заступник директора 

з НВР Андрій ЖУРНЯЄВ, заступник директора з 

ВР Віталій ГРУШКА, заступник директора з 

НВихР Катерина ТОРЯНИК, заступник директора 

з НМР Наталія ВОЛКОВА, методисти, голови МК, 

старші майстри, керівник фізичного виховання 

Анатолій КАСАЛАП, старші майстри Валерій 

КОВАЛЕНКО, Людмила ПОМАЗАН, методисти 

Ольга БЄДУХОВА, Марина ІВАНОВА, інженер з 

охорони праці Олександр ЧУДІК 

Засідання МК за графіком, проведення 

відкритих уроків за графіком, звіт 

викладачів та майстрів про виконання 

індивідуальної роботи (методичні 

розробки, доповіді, реферати, моніторинги 

якості знань здобувачів освіти, плануюча 

документація, виконання навчальних 

програм). Звіти класних керівників і 

майстрів в/н про відсоток успішності та 

якості навчання здобувачів освіти по 

групах 

2. «Підготовка до реєстрації на ЗНО, 

участі в обласних учнівських олімпіадах 

ЗОП» 

Заступник директора з НВР Андрій ЖУРНЯЄВ, 

заступник директора з НМР Наталія ВОЛКОВА, 

викладачі ЗОП 

Проведення роз’яснювальної роботи щодо 

участі у ЗНО 

  
3. «Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень здобувачів освіти 

з математики» 

Заступник директора з НМР Наталія ВОЛКОВА, 

викладачі математики Олександр АПАТЧЕНКО, 

Світлана САФОНОВА 

Відвідування уроків математики 

адміністрацією, дослідження рівня 

навчальних досягнень здобувачів освіти, 

взаємовідвідування уроків викладачами, 

складання довідки про стан викладання 

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

1. «Про стан проходження виробничої 

практики на підприємствах та 

працевлаштування здобувачів освіти 

випускних груп» 

Заступник директора з НВР Андрій ЖУРНЯЄВ, 

старші майстри Валерій КОВАЛЕНКО, Людмила 

ПОМАЗАН,  майстри в\н 

Відвідування уроків в/н адміністрацією, 

відвідування виробничої практики 

здобувачів освіти на підприємствах 

майстрами в\н згідно графіків. Звіти 

майстрів випускних груп щодо заключення 
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Місяць Тема Творча група з підготовки та проведення Заходи 

1 2 3 4 

3-х сторонніх договорів та 

працевлаштування здобувачів освіти 

2. «Про хід профорієнтаційної роботи у 

школах міста та району» 
Заступник директора з НВР Андрій ЖУРНЯЄВ 

Звіти викладачів та майстрів в/н про хід 

профорієнтаційної роботи, друкування 

запрошень, буклетів, рекламних об'яв ; 

демонстрація роликів, проведення Дня 

відкритих дверей 

3. «Ознайомлення педпрацівників з 

попереднім педнавантаженням на 

2021/2022» н. р 

Директор Вікторія ГРУШКА 

 

4. «Організація роботи з ОП учасників 

навчально-виховного, виробничого 

процесу» 

Інженер з охорони праці 



 

                                         ДОДАТОК 2 

 

 

План інструктивно-методичних нарад  на 2021/2022 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Питання Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання  

1 2 3 4 

СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 

1.  
Участь в обласному тижні педагогічної 

майстерності 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 

Методисти 

 

2.  
Єдині вимоги до плануючої документації, 

навчальних програм та планів 

Заступник директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 

 

3.  
Огляд нормативних документів, затвердження 

плануючої документації 
Директор Вікторія ГРУШКА  

4.  Уточнення пед. навантаження викладачів Директор Вікторія ГРУШКА  

ЖОВТЕНЬ 

1.  
Результати вхідного діагностування здобувачів 

освіти І курсу 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 
 

2.  

Про проведення внутрішніх олімпіад із 

загальноосвітніх предметів та підготовку до 

обласних олімпіад і конкурсу дидактичних 

матеріалів викладачів загальноосвітньої 

підготовки 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 
 

3.  
Класний керівник, його вплив на якість виховної 

роботи з учнями на уроці та в позакласний час 

Викладачі  

Олександр АПАТЧЕНКО 

Катерина ІВАШКЕВИЧ 

Наталія ЯГОДІНА 

Борислав 

ЛЕВАНДОВСЬКИЙ 

 

ЛИСТОПАД 

1.  
Плюси і мінуси дистанційного та змішаного 

навчання 

Майстри в/н 

Оксана АПАТЧЕНКО 

Наталія МАЙОРОВА 

Ольга ШАПОВАЛОВА 

 

2.  

Можливості застосування тренінгових 

технологій та відеоматеріалів на уроках 

дистанційного та стаціонарного навчання 

Викладача Наталія ШВАРЦ 

Богдан СОЛОХА 

Віктор ПАСІЧНИК 

 

3.  

Про підсумки внутрішніх олімпіад  із 

загальноосвітніх предметів та підготовку до 

обласних олімпіад 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 

Методисти 

 

ГРУДЕНЬ 

1.  Підготовка до  педагогічних читань 
Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 
 

2.  

Про організацію роботи з учнями та педагогами 

у бібліотеці. Формування інформаційної 

культури майбутніх кваліфікованих робітників 

 

Бібліотекарі  

Надія ЩЕГОЛЯЄВА 

 Світлана ПЕТРЕНКО 
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№ 

з/п 
Питання Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання  

1 2 3 4 

СІЧЕНЬ 

1.  
Підсумки роботи методичних комісій за 1 

семестр 

Голови МК 

Майстри в/н 

Викладачі 

 

2.  Про організацію самоврядування у Центрі 
Заступник директора з 

НВихР Катерина ТОРЯНИК 
 

3.  Підготовка до участі в обласних олімпіадах ЗОП 
Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 
 

ЛЮТИЙ 

1.  

Про стан та перспективи удосконалення 

фізичного виховання у світлі новітніх 

концептуальних підходів 

Керівник ф/і Анатолій 

КАСАЛАП 
 

2.  Організація роботи з ЗНО 
Заступник директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 
 

3.  
Про проведення конкурсів фахової майстерності 

в Центрі та підготовку до обласних конкурсів 

Заступник директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 
 

БЕРЕЗЕНЬ 

1.  
Про організацію та проведення ДПА випускних 

груп 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 
 

2.  
Про підсумки учнівських обласних олімпіад із 

ЗОП 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 
 

3.  
Про підсумки конкурсу-виставки дидактичних 

матеріалів викладачів ЗОП 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 
 

КВІТЕНЬ-ТРАВЕНЬ 

1.  Звіти МК щодо реалізації планів роботи  Голови МК  

2.  Участь здобувачів освіти у ДПА як ЗНО і ЗНО 
Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 
 

3.  

Про результати участі у конкурсі художньої 

самодіяльності та виставці-огляді технічної та 

декоративно-прикладної творчості 

Заступник директора з 

НВихР Катерина ТОРЯНИК 
 

ЧЕРВЕНЬ 

1.  Про організацію та проведення ДКА 
Заступник директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 
 

2.  
Про підготовку навчальних  кабінетів та 

майстерень до нового навчального року 

Заступник директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 
 

3.  Про хід профорієнтаційної роботи 
Заступник директора з НВР 

Андрій ЖУРНЯЄВ 
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 ДОДАТОК 3 

 

План роботи школи передового педагогічного досвіду 

на 2021/2022 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Тема засідань 

Термін 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 І заняття Вересень   

 1. Завдання школи ППД на новий 

навчальний рік. Розгляд і 

затвердження плану роботи ППД на 

2021/2022 н. р.  

 

2. Обмін інформацією про науково-

методичну літературу, з питань 

впровадження в освітній процес 

компетентісно-модульного підходу. 

  

3. Оформлення планів професійної 

компетентності педагогічних 

працівників (з досвіду роботи). 

 Адміністрація 

Керівник ШППД 

Анатолій 

КАСАЛАП 

 

Голови м/к 

 

 

 

 

Методист Ольга 

БЄДУХОВА 

 

2 ІІ заняття Листопад   

 1. Діагностика творчого потенціалу 

членів ШППД для створення 

атмосфери міжособистісної 

взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу. 

 

 2. Сутність понять «соціальна 

компетентність», «професійна 

компетентність», «особистісна 

компетентність»  

 

3. Перепони на шляху професійного 

самовдосконалення викладачів. 

(Обговорення у великому колі) 

 Адміністрація 

Керівник ШППД 

Анатолій 

КАСАЛАП 

 

 

Методист 

 

 

 

 

Голови м/к 

 

3 ІІІ заняття Січень   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Робота з інтернет ресурсами та 

програмами для забезпечення 

впровадження елементів змішаного 

навчання. 

 

2. Організація проведення атестації 

педагогічних працівників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Викладач 

Олександр 

МАМІН 

 

 

Заступник 

директора з НМР 

Наталія 

ВОЛКОВА 
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№ 

з/п 
Тема засідань 

Термін 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

 3. Формування професійної 

компетентності в здобувачів освіти 

через використання на уроках 

інтернет-технологій. 

 

 Методист 

Ольга 

БЄДУХОВА 

Голова творчої 

лабораторії 

інноваційних 

технологій 

Наталія 

ШВАРЦ 

 

4 IV заняття Березень   

 1. Співпраця з роботодавцями в 

умовах карантину. 

 

2. Систематизація та узагальнення 

педагогічного досвіду, презентація 

портфоліо викладачів. 

 

 

3. Інклюзія в системі професійної 

освіти. 

 Оксана 

АПАТЧЕНКО 

 

Керівник 

ШППД 

Анатолій 

КАСАЛАП 

 

Катерина 

ІВАШКЕВИЧ 

 

5 V заняття Травень   

 1. Створення сучасного освітнього 

середовища в ЗП(ПТ)О. 

 

 2. Діагностування членів школи 

ППД з метою визначення основних 

напрямів її роботи в наступному 

році. 

 

 Керівник ШППД 

Анатолій 

КАСАЛАП 

Методисти 

Голови м/к 
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   ДОДАТОК 4 

 

Постійний семінар  

«Творчій задум уроку як діалог викладача,  

майстра виробничого навчання  з учнями» 

 

Мета: забезпечити неперервну теоретично-методичну підготовку 

педпрацівників з питань методики проведення сучасного уроку; сприяти чіткій 

організації самоосвіти педагогів; активізувати взаємовідвідування уроків; 

удосконалювати вміння й навички аналізу та самоаналізу уроків; виховувати 

толерантне ставлення до неординарних проявів інших людей як передумову 

успішної реалізації особистісно зорієнтованого навчання.  

Запроваджувати компетентнісний підхід, покладений в основу Концепції 

Нової української школи, який полягає у підготовці учнів до сучасного життя та 

майбутньої діяльності, у цілеспрямованому формуванні в них ключових і 

предметних компетентностей.  

Керівник семінару — заступник директора з НМР Наталія ВОЛКОВА.  

 

План роботи семінару 

 

Місяць 

року 
Тема 

Форма 

розгляду 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

1. Урок як навчальний діалог 

викладач, майстра в/н з 

здобувачами освіти 

Майстер-клас, 

відкритий урок 

Майстер в/н Оксана 

АПАТЧЕНКО 

 

2.Взаємодія викладача, майстра 

в/н , здобувача освіти в 

навчально-виробничому, 

виховному процесі. 

Ділова гра 

«Хто зверху?» 

Команди викладачів 

та майстрів в/н 

 

3. Професійні секрети 

викладачів, майстрів в/н в 

організації діалогу з здобувачами 

освіти на уроці 

Методичний 

бюлетень 

Викладачі 

Сергій ОСИКА 

Володимир 

ПАСІЧНИК 

Микола ЯРМОЛЮК 

 

Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

1. Установлення гуманних 

стосунків у процесі навчання. 

Психологія педагогічної оцінки Проблемний 

стіл 

Практичний 

психолог Ірина 

ШЕВЧЕНКО 

Викладачі Катерина 

ІВАШКЕВИЧ, Надія 

ЩЕГОЛЯЄВА 

 

2. Між дистанційним, змішаним 

та традиційним навчанням 

Дискусія 

Викладач Микола 

АНІСКІН 

Майстри в/н 

Гюльнара БАБИЧ, 

Юлія ІВАШКЕВИЧ,  

Надія 

ПОЖЕВІЛОВА  
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Місяць 

року 
Тема 

Форма 

розгляду 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 

1. Методика і техніка уроку. 

Вивчення нового матеріалу на 

уроці.  

Виставка 

досягнень 

Викладачі та 

майстри в/н 

 

2. Формування пізнавальної 

активності здобувачів освіти на 

уроках теоретично і виробничого 

навчання 

Методичний 

бюлетень 

Викладачі Катерина 

ІВАШКЕВИЧ, 

Катерина ТОРЯНИК, 

Ольга БЄДУХОВА 

 

3. Групова робота на уроці. 
Майстер-клас, 

відкритий урок 

Викладачі Наталія 

ЯГОДІНА,  

Людмила ФОМІНА 

 

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

1. Психиолого-педагогічні 

«кріплення» уроку-діалогу 
Дискусія 

Викладачі Лілія 

НАУМЕНКО, 

Лілія ЯРОШЕНКО, 

Яна 

ЧЕЛОМБИТЬКО 

 

2. Взаємодія учня і викладача у 

площині проектної діяльності 

Майстер-клас, 

комп’ютерна 

презентація 

Викладач 

Наталія ШВАРЦ 

 

3. Стрес. Профілактика 

психічного здоров’я педагогів. 

Тренінг для педагогів. 

Анкетування, 

дискусія 

Практичний 

психолог  

Ірина ШЕВЧЕНКО 
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ДОДАТОК 5 

 

План засідань школи молодого викладача на 2021/2022 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Зміст засідання Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 

ВЕРЕСЕНЬ 

1.  
Затвердження плану роботи Школи 

молодого викладача 

Директор Вікторія ГРУШКА 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 

Керівник ШМВ 

Анатолій КАСАЛАП 

 

2.  

Анкетування молодих викладачів з 

метою визначення труднощів, 

проблем в організації роботи. 

Методист 

Ольга БЄДУХОВА 

Викладач-методист 

Анатолій КАСАЛАП  

 

3.  
Створення груп «наставник-молодий 

викладач» 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 

Методист 

Ольга БЄДУХОВА 

Викладач-методист 

Анатолій КАСАЛАП 

 

4.  

Вимоги до ведення документації  

(журнали, тематичні плани, особові 

справи). 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 

Методист 

Ольга БЄДУХОВА 

Викладач-методист 

Анатолій КАСАЛАП 

Наставники Наталія 

ЯГОДІНА, Наталія ШВАРЦ 

 

5.  

Інструктаж молодих викладачів 

«Планування, вивчення навчального 

матеріалу. Особливості викладання 

предметів. Виконання навчальних 

планів і програм». 

Методист 

Ольга БЄДУХОВА 

Викладач-методист 

Викладач-методист 

Анатолій КАСАЛАП 

Головаи МК  

Наталія ЯГОДІНА, 

 Наталія ШВАРЦ 

 

6.  
Поради психолога молодому або 

малодосвідченому викладачу 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

7.  
Вимоги до проведення виховних 

заходів 

Заступник директора з НВихР 

Катерина ТОРЯНИК 

 

8.  

Практична робота: «Зразки 

документації викладача та класного 

керівника», «Ведення класного 

журналу», «Облік оцінювання 

здобувачів освіти». 

Викладач-методист 

Касалап А.М.. 

Учасники Школи: 

Левандовський Б.В., 

Ягодін І.В. 

 

Д/З Відвідати уроки наставників. 

Результати відвідування відповідно 

оформити. 

Учасники Школи: 

Левандовський Б.В., 

Ягодін І.В. 
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№ 

з/п 
Зміст засідання Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 

ЖОВТЕНЬ 

1.  Підготовка викладача та здобувачів 

освіти до уроку. Система вимог до 

сучасного уроку. Опрацювання типів 

та структури уроків (за В. Онищуком). 

Методист 

Ольга БЄДУХОВА 

Викладач-методист 

Анатолій КАСАЛАП 

 

2.  

Ознайомлення з методикою 

самоаналізу уроку. 

Методист 

Ольга БЄДУХОВА 

Викладач-методист 

Анатолій КАСАЛАП 

Голови МК 

 

3.  Обговорення уроків, відвіданих у 

викладачів-наставників. 

Голови МК 

молоді викладачі 

 

4.  

Практична робота: ділова гра 

«Моделювання структури уроку 

відповідно обраного типу». 

Методист 

Ольга БЄДУХОВА 

Викладач-методист 

Анатолій КАСАЛАП 

Учасники Школи: 

Левандовський Б.В., 

Ягодін І.В. 

 

Д/З Змоделювати урок певного типу (за 

вибором) і захистити його. 

Учасники Школи: 

Левандовський Б.В., Ягодін І.В. 

 

ЛИСТОПАД 

1.  
Інноваційні методи та прийоми 

навчання. 

Викладач-методист 

Анатолій КАСАЛАП 

Голова творчої лабораторії 

інноваційних технологій 

Наталія ШВАРЦ 

 

2.  

Консультація: Проблеми оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів 

освіти. 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 

Методист 

Ольга БЄДУХОВА 

 

3.  
Обговорення уроків, відвіданих у 

викладачів-наставників. 

Голови МК 

молоді викладачі 

 

4.  

Практична робота: семінар-тренінг 

«Інноваційні технології, методи 

навчання». 

Викладач-методист 

Анатолій КАСАЛАП 

Голова творчої лабораторії 

інноваційних технологій 

Наталія ШВАРЦ 

 

Д/З 

Змоделювати урок із застосуванням 

інноваційних методів і прийомів 

роботи та захистити його. 

Учасники Школи: 

Левандовський Б.В., 

Ягодін І.В. 

 

ГРУДЕНЬ 

1.  Круглий стіл на тему: «Організація 

самостійної роботи»: 

1) самоосвіта викладача; 

2) самостійність та самостійна 

робота, їхні суть і зміст; 

3) місце та ефективність 

 

 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 

Методист 

Ольга БЄДУХОВА 
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№ 

з/п 
Зміст засідання Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 

використання самостійної 

роботи здобувачів освіти і 

домашніх завдань під час 

вивчення навчального 

предмета; 

4) організація контролю знань 

здобувачами освіти під час 

виконання ними самостійної 

роботи; 

5) інноваційні форми та методи 

самостійної роботи 

Викладач-методист 

Анатолій КАСАЛАП 

Викладачі-наставники 

Учасники Школи: 

Левандовський Б.В., Ягодін І.В. 

та малодосвідчені викладачі 

2.  

Інструктаж з організації та здійснення 

тематичного й семестрового 

оцінювання. 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 

Методист 

Ольга БЄДУХОВА 

Викладачі-наставники 

 

3.  Практична робота:  
1) види і форми організації 

самостійної роботи на різних 

етапах уроку; 

2) тестування як форма контролю 

та самостійної роботи 

здобувачів освіти. 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 

Методист 

Ольга БЄДУХОВА 

Викладач-методист 

Анатолій КАСАЛАП 

Викладачі-наставники 

 

Д/З Оформити зразки методичних 

розробок для організації самостійної 

роботи здобувачів освіти. 

Учасники Школи: 

Левандовський Б.В., Ягодін І.В. 

 

ЛЮТИЙ 

1.  

Переваги і проблеми застосування 

диференційованого  та 

індивідуального підходу до навчання 

Викладач-методист 

Анатолій КАСАЛАП 

 

2.  

Консультпункт «Психолог – 

молодому викладачеві: «Запобігання 

конфліктам в колективі здобувачів 

освіти»: 

 тренінги; 

 аналіз педагогічних ситуацій 

Практичний психолог 

Ірина ШЕВЧЕНКО 

 

3.  
Обговорення уроків, відвіданих у 

викладачів-наставників. 

Голови МК, 

молоді викладачі 

 

4.  
Практична робота: гра  

«Мистецтво ораторства». 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 

Методист 

Ольга БЄДУХОВА 

Викладачі-наставники 

 

Д/З 

Написання рефератів з теми 

«Етика та психологія педагогічного 

спілкування». 

Учасники 

Школи: Левандовський Б.В., 

Ягодін І.В. 
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№ 

з/п 
Зміст засідання Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 

БЕРЕЗЕНЬ 

1.  
Етика і психологія педагогічного 

спілкування (захист рефератів). 

Учасники 

Школи: Левандовський Б.В., 

Ягодін І.В. 

та малодосвідчені викладачі 

 

2.  
Підготовка до обміну досвідом «Мої 

перші педагогічні знахідки». 

Учасники 

Школи: Левандовський Б.В., 

Ягодін І.В. 

 

3.  
Інтелектуальна гра «Видатні 

педагоги». 

Викладач-методист 

Анатолій КАСАЛАП 

 

Д/З 

Підготуватися до творчого 

портрета «Мої перші педагогічні 

знахідки». 

Учасники 

Школи: Левандовський Б.В., 

Ягодін І.В. 

 

КВІТЕНЬ 

1.  

Творчий портрет молодого викладача 

«Мої перші педагогічні знахідки»  

(обмін досвідом): 

1. Презентація викладача 

адміністрацією закладу або 

наставником. 

2. Експрес-інтерв’ю зі здобувачами 

освіти та колегами молодого 

викладача. 

3. Педагогічна вітальня. 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 

Методист 

Ольга БЄДУХОВА 

Викладач-методист 

Анатолій КАСАЛАП 

Викладачі-наставники. 

Учасники Школи: 

Левандовський Б.В., Ягодін І.В. 

та малодосвідчені викладачі 

 

ТРАВЕНЬ 

1.  
Результативність  роботи пари 

«наставник – молодий викладач». 
Викладачі-наставники 

 

2.  

Підсумки роботи за рік. Визначення 

проблем та постановка завдань на 

наступний навчальний рік. 

Заступник директора з НМР 

Наталія ВОЛКОВА 

Методист 

Ольга БЄДУХОВА 

Викладач-методист 

Анатолій КАСАЛАП 

 

 


