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ВСТУП 

Діяльність колективу Державного навчального закладу «Регіональний центр 

будівельних технологій Харківської області» (далі – ДНЗ «РЦПО БТ ХО») у 

2020/2021 навчальному році була спрямована на виконання головних поставлених 

завдань: 

- збереження висококваліфікованого колективу з мотивацією його постійного 

самовдосконалення; 

- підвищення якості організації навчального процесу; 

- удосконалення матеріально-технічної бази; 

- створення безпечних і гарних умов для роботи всіх категорій робітників і 

здобувачів освіти. 

Виконання регіонального замовлення. Цей процес супроводжувався 

великими труднощами, зокрема на 1 вересня 2020 року набір здобувачів освіти склав 

160 чоловік (при регіональному замовленні 160 осіб). Набір було продовжено до 1 

жовтня 2020 року, остаточний кількісний склад абітурієнтів сягнув 160 (100% плану 

набору), було укомплектовано 8 навчальних груп. Загальний контингент здобувачів 

освіти Регіонального центру склав 374 осіб.  

Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти 

будівельних технологій Харківської області» (далі ДНЗ «РЦПО БТ ХО») що на 

виконання наказу МОН України від 17.12.2019 року №1578 «Про реорганізацію 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти Харківської області» зі змінами, 

здійснені наступні дії: 

01.04.2021 працівники Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова» (далі ЦПТО № 3) переведені 

ДНЗ «РЦПО БТ ХО» у кількості 89 осіб, у зв’язку з находженням на лікарняному у 

штаті ЦПТО № 3  були залишені 6 осіб, а також головний бухгалтер – для здачі звітної 

документації за І квартал 2021 року та  проведення ліквідаційних дій. Фактичний 

склад працівників ДНЗ «РЦПО БТ ХО» складає 216 осіб. 

01.04.2021 переведені здобувачі освіти ЦПТО №3в кількості 255 осіб. Фактичний 

склад здобувачів освіти ДНЗ «РЦПО БТ ХО» становить 619 осіб. 

Методична робота в ДНЗ «РЦПО БТ ХО» здійснювалась через діяльність 

педагогічної ради, науково-методичної ради та через діяльність методичних комісій. 
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Засідання педагогічної ради проходили згідно плану роботи в установлені 

терміни. Розглядались всі заплановані питання та приймались рішення з кожного 

питання у зазначений термін їх виконання. Педагогічна рада ДНЗ «РЦПО БТ ХО» 

визначала кардинальні напрями роботи закладу, основні проблеми теоретичної, 

професійно-практичної, фізичної підготовки, виховної та методичної роботи. 

Згідно планів роботи щомісяця проводились інструктивно-методичні наради, на 

яких вивчались та обговорювались нормативні документи, доводились конкретні 

пропозиції та методичні консультації щодо удосконалення навчально-виховного 

процесу. Розглядались також питання виробничого навчання, виробничої практики, 

виховної роботи, гурткова робота, конкурси професійної майстерності, олімпіади. 

Кількість колективних форм методичної роботи, проведених протягом 

2020/2021 н.р.: 

 

Методистами Центру щорічно проводиться анкетування педагогів з метою 

моніторингу форм методичної роботи, які найбільше допомагають у роботі 

педагогічним працівникам.  
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Аналіз роботи методичних комісій 

У ІІІ корпусі закладу освіти у І семестрі працювало 4 методичні комісії: 

• методична комісія викладачів природничо-математичних дисциплін; 

• методична комісія викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін; 

• методична комісія викладачів і майстрів в/н автомобільного транспорту; 

• методична комісія викладачів і майстрів в/н із спеціальності 

електрогазозварник. 

У головному корпусі у І семестрі працювало 4 методичні комісії: 

• методична комісія майстрів в/н і викладачів будівельного профілю; 

• методична комісія майстрів і викладачів сфери послуг, загального напрямку 

підготовки та сільського господарства; 

• методична комісія викладачів природничо-математичної підготовки; 

• методична комісія викладачів суспільно-гуманітарної підготовки. 

Після об’єднання у закладі освіти працює 7 методичних комісій: 

• методична комісія майстрів в/н і викладачів будівельного профілю; 

• методична комісія майстрів в/н і викладачів сфери послуг, загального напрямку 

підготовки та сільського господарства; 

• методична комісія викладачів природничо-математичної підготовки 

• методична комісія викладачів суспільно-гуманітарної підготовки; 
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• методична комісія викладачів предметів «Фізична культура» та «Захист 

України»; 

• методична комісія майстрів в/н і викладачів транспортного профілю; 

• методична комісія майстрів в/н і викладачів зварювального профілю та 

предмета «Охорона праці». 

На початку навчального року було організовано роботу та затверджено плани 

роботи МК,  визначені методичні проблеми, над якими працюють МК та їх члени 

(методичні теми підлягали коригування, оскільки впровадження технологій 

дистанційного навчання вимагало швидкого реагування та змін у роботі). Кожна з МК  

провела по 4 засідання (деякі комісії проводили позапланові засідання за потреби). 

На засіданнях МК було розглянуто та затверджено: 

• нові робочі навчальні програми; 

• поурочно-тематичні плани; 

• переліки навчально-виробничих робіт; 

• плани роботи кабінетів, лабораторій, майстерень; 

• плани індивідуальної методичної роботи та самоосвітньої діяльності. 

Регулярно проводився моніторинг результативності роботи методичних комісій 

та визначався рейтинг методичної комісії. 

Методистами було проведено моніторинг наявності та якості плануючої 

документації педагогів. 

Робота зі здібними та обдарованими здобувачами освіти 

З метою виявлення та підтримки обдарованої молоді було  організовано певну 

система роботи зі здобувачами освіти цього контингенту. Протягом І семестру 

проводились предметні тижні, олімпіади, конкурси. І етап олімпіади з предметів 

загальноосвітньої підготовки було проведено у дистанційному режимі (сайт «На 

урок»). Ми маємо призерів олімпіади з фізики. Викладач Маслова Т.М. отримала 

свідоцтво про підготовку переможця  як викладач, та здобувач освіти Ситніков 

Микита отримав диплом ІІ ступеня VII Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» 

з фізики.  

Пройшов перший етап конкурсів фахової майстерності з професій «Слюсар з 

ремонту колісних транспортних засобів» та «Електрогазозварник».  

У 2020/2021 н.р.  було проведено тиждень фізичної культури та предмета 
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«Захист України», ПДР. Матеріали тижня зберігаються у методичному кабінеті. 

Викладачі та майстри виробничого навчання взяли участь у Всеукраїнському 

диктанті з української мови, присвяченому Дню української писемності та мови. 

Щороку учні Центру беруть  участь в обласних конкурсах з української мови 

імені П.Яцика, мовно-літературному конкурсі імені Т.Шевченка. Здобувачі освіти 

Пугач К.О., Кальницька А.Г., Сіровицька А.М. взяли участь онлайн у  обласному 

етапі ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу здобувачів освітиської і 

студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

За результатами участі в  обласному огляді-конкурсі кабінетів з предмета 

«Іноземна мова» (викладач Ковальова Т.Ю.) наш заклад посів 5 місце. 

Методичними комісіями були сплановані проведення предметних тижнів та 

тижнів професій (3 предметні тижні та 2 тижні професії).  

Аналіз результатів впровадження технологій дистанційного навчання 

У 2020/2021 н.р. освітній процес здійснювався в умовах карантинних обмежень. 

Це змусило нас вносити відповідні корективи в організацію методичної роботи та 

вплинуло на вибір  форм і методів методичної роботи. Було розроблено заходи щодо 

організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. 

Для організації дистанційного навчання було здійснено наступні кроки: 

1. Визначено перелік предметів, вивчення яких буде здійснюватися за 

допомогою технологій дистанційного навчання. 

2. Складено перелік ресурсів для реалізації технологій дистанційного 

навчання. 

3. Створено базу електронних адрес здобувачів освіти Центру. 

4. На платформі Classroom.google.com. викладачами було створено класи та 

створено базу кодів доступу до цих класів. 

5. Проведено інструктажі з викладачами та майстрами виробничого 

навчання щодо використання технологій дистанційного навчання. 

6. Організоване інформування здобувачів освіти щодо змін в організації 

освітнього процесу (створено групи у Viber, Telegram). 

7. Розроблені інструкції та проведено (у телефонному режимі через Viber. 

Telegram, у групах та соціальній мережі Facebook, Іnstagram) інструктажі зі 

здобувачами освіти щодо організації дистанційного навчання. 
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8. Розміщено на сайті закладу електронні версії підручників. 

9. Проведено засідання методичної комісії, на якому розглянуто питання 

організації дистанційного навчання з предметів «Фізична культура» та «Захист 

Вітчизни».  

Аналіз результатів впровадження технологій дистанційного навчання 

1. Інтернет ресурсом для дистанційного навчання обрано 

Classroom.google.com. Деякі викладачі мають віртуальні класи на платформі «Мій 

клас». 

2. Уроки у дистанційному режимі проводили 97% викладачів, з них:  

3. Для планування роботи використовується Google calendar. 

4. Для проведення уроків в режимі онлайн викладачі використовують різні 

платформи, відеочати: 

Платформа, чат % 

Google Classroom 12,5% 

Zoom 31,3% 

Відеочат у VIber 18,7% 

Відеочат у Telegram 12,5% 

Skaype 25 % 

Отже, викладачі надають перевагу платформі Zoom та відеочату у VIberі. 

Організація зворотного зв’язку здійснюється за допомогою: 

Платформа, чат % 

Google Classroom 100% 

Через посилання на Google форму, яка розміщена на 

Google диску викладача 

18,7% 

Через вайбер (фотоповідомлення) 18,7% 

Для активізації навчальної діяльності, підвищення мотивації та контролю знань, 

вмінь та навичок здобувачів освіти викладачі використовують тестування та 

різнорівневі завдання, створені на таких ресурсах як: 

• Форми Google (презентації, тести, документи, таблиці) 

• Інтерактивне навчання. Ранок (http://interactive.ranok.com.ua) 

• Освітній проєкт «На урок» (https://naurok.com.ua) 

http://interactive.ranok.com.ua/
https://naurok.com.ua/
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• Спільнота активних освітян «Всеосвіта» (https://vseosvita.ua) 

• Он-лайн система із створення тестів та проведення тестування 

(https://www.testorium.net/admin) 

• Багатофункціональний сервіс для проведення тестування та навчання 

(https://onlinetestpad.com) 

• Освітній блог Сlasstime (https://www.classtime.com/uk/) 

• Сервіс для підтримки процесів навчання та викладання 

(https://learningapps.org). 

 Викладачі ознайомились з різними ресурсами для організації дистанційного 

навчання, але на жаль, більшість здобувачів освіти не мають за місцем проживанням 

стабільного інтернету, тому проведення онлайн уроків в цих умовах є недоцільним. 

Безумовно, режиму онлайн уроків вкрай недостатньо для віддаленого навчання. 

В силу різних здібностей і особистих психологічних якостей, ми не забезпечимо 

результативність такої форми навчання. Здобувач освіти  повинен мати можливість у 

властивому для себе темпі самостійно працювати з освітніми ресурсами, 

підготовленими, викладеними або рекомендованими нами. 

Аналіз матеріалів для дистанційного навчання 

Усі викладачі зіткнулися з проблемою невідповідності уже наявних матеріалів 

для навчання з вимогами до матеріалів дистанційного навчання. Виникла потреба у 

швидкому структуруванні навчального матеріалу, розробці опорних конспектів, 

схем, таблиць, інструктивних матеріалів та вказівок до виконання робіт. 

Презентаційні матеріали також потребували змін, оскільки здобувачі освіти не були 

готові сприймати великий обсяг презентаційного матеріалу. Відеоматеріали потрібно 

було скоротити, оскільки ролик повинен тривати не більше 5 хв. Потрібно було 

розробити нові матеріали для визначення рівня засвоєння матеріалу. З’ясувалося, що 

здобувачі освіти не засвоюють великий обсяг друкованого матеріалу, що подано в 

електронних версіях підручників, тому використання матеріалів підручника потрібно 

було мінімізувати, замінивши їх на інші. Найгірша ситуація з викладанням предметів 

професійно-практичної підготовки, оскільки специфіка професій вимагає 

демонстрацію під час пояснення нового матеріалу, тому викладачі подають 

посилання на відеороліки. 

Усі розміщені матеріали містять методичні рекомендації щодо їх використання, 

https://vseosvita.ua/
https://www.testorium.net/admin
https://onlinetestpad.com/
https://www.classtime.com/uk/
https://learningapps.org/
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послідовності виконання завдань. 

Матеріали викладачів містять презентації, відеоуроки, відеофрагменти, 

відеолекції (https://www.youtube.com), інтерактивні підручники 

(http://interactive.ranok.com.ua/course, https://sites.google.com/view/allhemi), 

різноманітні дидактичні матеріали, інструктивні картки для опрацювання 

навчального матеріалу, опорні конспекти, картки-сигнали, узагальнюючі таблиці, 

схеми, мультимедійні лекційні матеріали, аудіоматеріали (тексти творів, диктанти, 

тексти для аудіювання), фрагменти фільмів, ментальні картки, структурований 

лекційний матеріал, посилання на інтерактивні вправи, практичні завдання із 

методичними рекомендаціями щодо їх виконання, журнали для виконання 

лабораторно-практичних робіт з покроковими поясненнями, віртуальні лабораторні 

роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання, тестування з 

автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем 

тощо. 

Фізична культура: інструктивні матеріали до кожного уроку, матеріали для 

засвоєння теоретичних відомостей (загальної гігієна та гігієна фізичних вправ, 

відомості, необхідні для самостійних занять фізичними вправами), комплекси вправ 

ранкової гімнастики, відеоматеріали, в яких доступно та професійно демонструються 

алгоритми виконання вправ (вправи, які можна виконувати в домашніх умовах, 

пропонується виконати), тестові матеріали для перевірки рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу. Для самооцінювання фізичного стану подано навчальні 

нормативи, які розроблені для певного комплексу вправ. Подано  

Захист Вітчизни: подано лише теоретичні частини тем програми. Матерал 

подається у вигляді опорних конспектів, відеофрагментів, ілюстративні матеріали, 

електронні підручники чи посилання на них, тести, тестові завдання. 

Години практичних занять будуть відпрацьовані, наприклад, за рахунок 

теоретичних годин під час навчально-польових занять наприкінці вивчення повного 

курсу предмета «Захист Вітчизни». 

На жаль, через карантинні обмеження не всі заплановані заходи змогли 

реалізуватися. Більшість з запланованого довелося провести в іншому форматі або 

перенести на ІІ семестр.  

Інноваційна діяльність  проводилася згідно плану роботи методичної комісії, що 

https://www.youtube.com/
http://interactive.ranok.com.ua/course
https://sites.google.com/view/allhemi
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організує інноваційну діяльність, під керівництвом методиста Степанової Н.В. 

Протягом 2020/2021 н.р.  на базі Регіонального навчально-практичного 

будівельного центру фірми «Кнауф»  проводився майстер–клас майстром 

виробничого навчання Бондаренко С.О. для здобувачів освіти нашого закладу за 

темою: « Обробка швів у гіпсокартонних обшивках». 

Підвищення кваліфікації 

Повністю реалізований план курсової перепідготовки. Протягом року педагоги 

Центру брали участь у вебінарах, розміщували свої роботи на фахових сайтах, мають 

сертифікати. 

Педагогічні працівники неодноразово брали участь в проведенні обласних 

семінарів, організованих Науково-методичним Центром професійно-технічної освіти 

у Харківській області (доповідали Алатаєва О.В., Крючковська А.В., Ковальова Т.Ю., 

Реуцька Л.В., Лавренко С.М., Кашпуровська О.Я., Каракунова Т.О.). 

Педагоги Центру брали участь у онлайн-вебінарах, семінарах, конференціях, 

тренінгах, розміщували свої роботи на фахових сайтах, мають сертифікати: 

 Реуцька Л.В. 

  Каракунова Т.О. 

 Черепаха О.П. 

 Аксьонова Л.О.  

 Вдовенко Я.О. 

 Стороженко Н.В. 

 Хміль С.С. 

 Крючковська А.В. 

 

 Алатаєва О.В. 

 Степанова Н.В. 

 Кононова М.Ю. 

 Джафаров Р.З. 

 Підопригора Н.В. 

 Сидоренко Т.О. 

 Олійник О.В. 

 Сумцова Л.В. 

 

У 2020/2021 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли 16 педагогічних 

працівників:  
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103

1 1 1

Викладачі

Майстри в/н

Методист

Вихователь

Керівник гуртка

 

10 викладачів: 

Реуцька Л.В. 

Каракунова Т.О. 

Стороженко Н.В. 

Вдовенко Я.О. 

Аксьонова Л.О. 

Алатаєва О.В. 

Крючковська А.В. 

Кононова М.Ю. 

Бакшенєва С.А. 

Дубік В.В. 

3 майстри виробничого навчання: 

Федорченко К.В. 

Карасюк О.М. 

Лук’янова Г.А. 

 

Методист Реуцька Л.В., вихователь Воловик Х.М., керівник гуртка Гаєвська 

Л.П. 

Атестація педагогічних працівників: 

4

5

8

1 1

викладачі ПТП

викладачі ЗОП

майстри в/н

вихователі

керівники гуртків

 

 



13 
 

Результати атестації у 2020/2021 н.р.: 

Атестаційна комісія І рівня 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2

1 1

2 2

Відповідність

Присвоєно

 

 Атестаційна комісія ІІІ рівня 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

1 1

5

2 2
1 1 1

Відповідність

Присвоєно

 

Усе вищезазначене дає змогу зробити наступні висновки: 

1. У 2020/2021 активізувалася участь педагогів у методичній роботі, 

оскільки реалії сьогодення вимагали від педагогів та методичної служби швидкого 

реагування та переформатування. 

2. Карантинні обмеження вплинули на рівень реалізації запланованих 

заходів. Хоча кількість не проведених заходів була компенсована іншими формами 

роботи. 

3. Активізувалася робота методичних комісій, оскільки потрібно було 

швидко вносити корективи і до освітніх програм, до матеріалів для проведення 

уроків. 



14 
 

4. Педагоги Центру стали активно брати участь у різних онлайн семінарах, 

вебінарах, тощо, розміщують свої матеріали на фахових сайтах. 

Усю методичну роботу педагогічного колективу у 2021/2022 навчальному 

році спрямувати на:  

1. Підвищення науково-теоретичного та методичного рівнів педагогічної 

компетентності майстрів виробничого навчання, викладачів; 

2. Використання різноманітних форм і методів, прийомів роботи з метою 

підвищення ефективності і якості уроку, розвитку творчих і розумових 

здібностей здобувачів освіти. 

3. Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, 

педагогіки, психології. 

4. Створення і зміцнення комплексно-методичного забезпечення предметів і 

професій, розробка навчально-методичних посібників, рекомендацій, наочних 

засобів навчання, використання підручників нового покоління, інноваційних 

форм і методів роботи  з метою одержання високих результатів у навчанні і 

вихованні здобувачів освіти. 

5. Підвищення персональної відповідальності за результати педагогічної праці. 

Основні завдання роботи педагогічного колективу на 2021/2022 навчальний 

рік: 

• Розпочати роботу над єдиною методичною темою закладу . 

• З метою удосконалення професійного рівня використовувати сучасні новітні 

досягнення педагогічної науки, передового педагогічного досвіду професійно-

технічних навчальних закладів регіону. 

• Забезпечення неперервності навчання педагогів через курси підвищення 

кваліфікації, альтернативні форми самоосвіти та підвищення кваліфікації та 

запровадження інноваційних форм проведення методичних заходів на основі 

диференційованого підходу 

• Продовжити роботу над створення у закладі інформаційно-освітнього 

середовища професійного розвитку педагогів. 

• Стимулювання педагогів Центру до самоосвітньої діяльності. Організувати 

підтримку в розробці педагогами цільових програм професійного розвитку та 

вдосконалення власної професійної практики. 
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• Проведення предметних тижнів  та тижнів професій. 

• Забезпечити якісний рівень професійної підготовки випускників і їх 

конкурентноспроможність. 

• Здійснювати практичні заходи по створенню сучасної навчально-матеріальної 

бази навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень виробничого навчання. 

• Спрямувати роботу методичної служби на задоволення інформаційних, 

навчально-методичних, освітніх потреб педагогів. 

• Підготувати педагогічний колектив до усвідомлення, рефлексії, аналізу 

наявного педагогічного досвіду; 

• Підготувати педагогічний колектив до освоєння нових норм і зразків 

педагогічної діяльності, спрямованих на розробку системи диференціації 

навчання за рівнем розвитку здобувачів освіти, формування ключових 

компетентностей, створення ситуації успіху кожного здобувача освіти в 

освітньому просторі, розвиток в здобувачів освіти уміння діяти в ситуації 

невизначеності, нестабільності, здійснювати дослідницьку діяльність, 

самостійно здобувати і засвоювати нові знання; 

• Підвищення рівня компетентності педагога з метою зміщення здобувача 

освіти з об'єкта в суб'єкт освітнього процесу. 

• Посилити роботу з обдарованими здобувачами освіти, розвивати їх 

інтелектуальні здібності, особистий потенціал, активну життєву позицію. 

Навчальна робота здійснювалась через діяльність педагогічної ради, через 

діяльність методичних комісій та школу молодого майстра виробничого навчання.  

Засідання педагогічної ради проходили згідно плану роботи в установлені 

терміни. Розглядались всі заплановані питання та приймались рішення з кожного 

питання у зазначений термін їх виконання. Педагогічна рада ДНЗ «РЦПО БТ ХО»  

визначала кардинальні напрями роботи закладу, основні проблеми теоретичної, 

професійно-практичної, фізичної підготовки, виховної роботи.  

Згідно планів роботи щомісяця проводились засідання методичних комісій,  на 

яких вивчались та обговорювались нормативні документи, доводились конкретні 

пропозиції та методичні консультації щодо удосконалення освітнього процесу. 

Розглядались також питання виробничого навчання, виробничої практики, виховної 

роботи, профорієнтаційної роботи, підсумки конкурсів. 
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Педагогічний колектив протягом 2020/2021 навчального року проводив роботу 

з поглиблення та розвитку навчальних досягнень здобувачів освіти з предметів 

загальнопрофесійної, професійно – теоретичної, професійно - практичної, суспільно-

гуманітарної і природничо-математичної та фізичної підготовки.  

На початку року було встановлене педагогічне навантаження обсягом 15823 

години, з них 9352 години- для проведення планових занять з предметів 

загальноосвітньої підготовки, 5341 година- з предметів професійно-теоретичної і 

загальнопрофесійної підготовки, 570 годин – консультації щодо написання 

письмових екзаменаційних робіт і предметів ПТП, 800 годин – консультації  з 

предметів ЗОП, 240 годин- факультативні заняття з підготовки до ЗНО, 14  годин для 

написання поетапної атестації, 30 годин для проведення Державної підсумкової 

атестації. 

Заплановане педагогічне навантаження 2020/2021 н. р. виконано в повному 

обсязі.  

16 викладачів отримують додаткову оплату за завідування кабінетами.  

Навчальна діяльність здобувачів освіти Центру. 

У цьому навчальному році наш заклад освіти вперше приймав участь в онлайн-

олімпіадах з предметів загальноосвітньої підготовки, багато здобувачів освіти 

отримали Сертифікати про участь в онлайн-олімпіадах. 

Вперше здобувачі освіти: Пугач К.О., Кальницька А.Г., Сіровицька А.М. взяли 

участь онлайн у 3 обласному етапі ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

здобувачів освітиської і студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

В результаті участі у обласному огляді-конкурсі кабінетів з предмету «Іноземна 

мова» викладач Ковальова Т.Ю. наш заклад посів 5 місце. 

2. Моніторинг успішності і якості навчання здобувачів освіти  

ДНЗ «РЦПО БТ ХО» 

В цілому по навчальному закладу успішність складає 96,5% (2019/2020 – 90,2%, 

2018/2019- 92,7%).  

Якість з предметів загальноосвітньої підготовки(ЗОП) – 0,95% (2019/2020 – 

0,3%, 2018/2019- 2,7%). 

З предметів загальнопрофесійної підготовки (ЗПП) – 48,6% (2019/2020 – 33,5%, 

2018/2019- 35%). 
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З предметів професійно-теоретичної підготовки(ПТП) – 32,5% (2019/2020 – 

27,8%, 2018/2019- 30,1%). 

З предметів професійно-практичної підготовки(ППП) – 67,5%  (2019/2020 – 

67%, 2018/2019- 67,7%). 

 

Показники по групах. 

3 курс 

Назва 

групи 

Успішність 

% 

Якість, % 7-12 балів Майстер в/н 

зоп зпп птп ппп 

3ОС - 9 96,5 3,5 - 27,6 48,3 Мощенко Н.А., 

Скабарова А.С. 

3СЗ - 10 100 0 - 50 56,3 Марченко В.І. 

3МР - 5 100 0  - 46,2 69,2 Глушко Н.В. 

3МЗ - 7 100 0  69,2 7,7 84,6 Олійник Ж.А. 

Середній 

показник 
99,1 0,9 17,3 32,9 64,6 
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Назва 

групи 

Успішність 

% 

Якість, % 7-12 балів Майстер в/н 

зоп зпп птп ппп 

ВС 1-8 100 0 8,3 8,3 91,7 Щепін В.О. 

ВС 2-8 100 5,3 26,3 5,3 47,3 Гололобов А.Л. 

ЕГЗ 3-8 100 0  - 0 11,1 Сухорученко В.І. 

Середній 

показник 
100 1,8 11,5 4,5 50 
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2 курс 

Назва 

групи 

Успішність 

% 

Якість, % 7-12 балів Майстер в/н 

зоп зпп птп ппп 
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2МР-6 92,3 3,9    84,6 30,8 88,5 Бондаренко С.О. 

2ОС-8 76,9 0  100  26,9 15,4 Бренкович А.М. 

2СЗ-12 75 0 - 20,8 45,8 Карасюк О.М. 

2ММГК-13 70 0 - 45 55 Черкашин В.Є. 

Середній 

показник 

78,6 0,98 92,3 30,9 51,2  
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Назва 

групи 

Успішність 

% 

Якість, % 7-12 балів Майстер в/н 

зоп зпп птп ппп 

ВС 1-9 100 0   - 40,9 77,3 Сухорученко В.І. 

ВС 2-9 100 0  - 32 68  Федорченко К.В., 

Семенець Н.А. 

ЕГЗ 3-9 100 0 - 6,7 26,7 Поденко В.С. 

Середній 

показник 

100 0 - 26,5 57,3  
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1курс 

Назва групи Успішність, 

% 

Якість, % 7-12 балів Майстер в/н 

зоп зпп птп ппп 

1ОС-1 92,3 0  61,5 23,1 92,3 Лук`янова Г.А. 

1ПМВ-3 100 0  37,9 20,7 65,5 Мацуняк Я.О. 

1МР-4 100 0  78,6 28,6  75  Ятленко Л.Д. 

1ММГК -2 96,2 0  46,2 3,9 57,7 Дарморіз Р.П. 

Середній 

показник 

97,1 0  56,1 19,1 72,6  
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Назва групи Успішність, 

% 

Якість, % 7-12 балів Майстер в/н 

зоп зпп птп ппп 

1 ВС-20 96 0  4 32 68 Руденко І.С. 

1 ВС-21 100 0  0 38,5 88,5 Бережко А.М. 

1ЕГЗ-22 96 0  0 32 56 Поденко В.С. 

1 СЗ-11 100 0  12,5 0 70,8 Гололобов А.Л. 

Середній 

показник 

98 0  4,1 25,6 70,8  

 

ТУ 

Назва групи Успішність, 

% 

Якість, % 7-12 балів Майстер в/н 

зпп птп ппп 

2ПМВ-15 100 57,1 14,3 57,1  Козлова О.Г. 

1ШМГК-14 100 100 100 100 Молібог В.О. 

2СМГК-17 100 87,5 62,5 75  Бахчиванжи А.В. 

1ПМВ-16 100 87,5 100  100  Шелудько В.Є. 

Середній 

показник 
100 67,8 76,2 83,5  
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Моніторинг стану підготовки з професій і рівня викладання предметів. 

Предмети професійно-теоретичної підготовки птп) 

Предмет «Матеріалознавство». 

Викладають предмети  Крючковська А.В., викладач вищої категорії, Степанова Н.В., 

викладач першої категорії, Авраменко Ю.С. викладач другої категорії, Подоліч Ю.Я., 

викладач вищої категорії, Черепаха О.П., викладач вищої категорії. 

Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 

Крючковська А.В. 100 87  

Подоліч Ю.Я. 97,9 59,8 Левченко, Самара – 2СЗ-12 

Авраменко Ю.С. 100 89,5  

Назва групи Успішність, 

% 

Якість, % 7-12 балів Майстер в/н 

зпп птп ппп 

КО-19 100 93,8 43,8 93,8 Жидкова І.В. 

МЗ-18 95,8 75 33,3 66,7 Співак А.Ф. 

1МА-23 100 4,2 58,3 100 Діденко П.М. 

1ВС-24 100 14,8 40,7 100 Руденко Г.В. 

Середній 

показник 
98,9 47 44 90,1  
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Степанова Н.В. 100 44,7  

Зайка Ж.В. 100 76,5  

Черепаха О.П. 100 26,7  

середні 99,7 64  

 

 

Предмети «Електротехніка», «»Основи енергоменеджменту», «Енергозбереження», 

«Електротехніка з основами промислової електроніки». 

Викладають предмети  Шевченко Л.І., викладач вищої категорії, Подоліч Ю.Я., 

викладач вищої категорії, Самонкін А.В., викладач першої категорії., Вдовенко Я.О., 

викладач першої категорії. 

Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 

Шевченко Л.І.  100 58,5  

Подоліч Ю.Я. 100 46,4  

Самонкін А.В. 100 20,8  

Самонкін А.В. 100 27,6  

Вдовенко Я.О. 100 22,3  

середні 100 35,1  

 

Предмети "Електротехніка", "Основи енергоменеджменту", "Енергозбереження", 

"Електротехніка з основами промислової електротехніки"  
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Предмети «Креслення», «Технічне креслення», «Спеціальний малюнок», «Охорона праці». 

Викладають предмети Діденко О.В., викладач вищої категорії, Зайка Ж.В. викладач вищої категорії, 

Крючковська А.В., викладач вищої категорії, Лавренко С.М., викладач спеціаліст. 

Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 
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Діденко О.В 99,6 69,1 Кубицький -1МЗ-18 

Крючковська А.В. 100 78,7  

Лавренко С.М. 100 18,1  

Зайка Ж.В. 100 73,3  

Зайка Ж.В. 100 82  

середні 99,9 64,2  

  

Предмети "Охорона праці", "Креслення", "Технічне креслення", "Спеціальний малюнок"  
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Предмети «Технологія зварювальних робіт», «Технологія малярних робіт», «Технологія кам`яних 

робіт» , «Бухгалтерський облік», «Основи землеробства і ґрунтознавства» та інші спец.предмети: 

Викладають предмети Крючковська А.В. викладач вищої категорії, Алатаєва О.В. викладач вищої 

категорії, Авраменко Ю.С. викладач другої категорії, Козлова О.Г. викладач спеціаліст, Сумцова 

Л.С. викладач другої категорії, Аньоха К..В., викладач вищої категорії. 

Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 

Подоліч Ю.Я. 96,8 70,2 Левченко, Самара, Давіденко 

 – 2СЗ-12 

Авраменко Ю.С. 100 81,3  

Алатаєва О.В. 98,6 52,6 Кубицький -1МЗ-18 

Козлова О.Г. 100 100  

Крючковська А.В. 100 70,7  

Сумцова Л.С. 100 72,5  

Аньоха К.В. 100 57,2  

середні 99,8 62  
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Предмети «Основи слюсарної справи», «Допуски і технічні виміри», «Будова колісних 

транспортних засобів» , «Ремонт колісних транспортних засобів», «Будова та експлуатація 

вантажного автомобіля» та інші спец.предмети: 

Викладають предмети Хміль С.С., викладач вищої категорії, Шимко В.А., викладач першої 

категорії. 

Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 

Хміль С.С. 100 67,8  

Шимко В.А. 100 73,5  

Хміль С.С. 100 36,3  

Шимко В.А. 100 44,5  

середні 100 55,5  

Предмети "Основи слюсарної справи", "Допуски і технічні вимірювання", "Будова КТЗ", 

"Ремонт КТЗ", "Будова і експлуатація вантажного автомобіля" 
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Предмети  «Основи санітарії та гігієни», «Основи пластичної анатомії та фізіології», «Основи 

галузевої економіки і підприємництва», «Інформаційні технології», «Основи правових знань», 

«Основи трудового законодавства», «Основи законодавства України». 

Викладають предмети Вдовенко Я.О., викладач першої категорії, Степанова Н.В., викладач першої 

категорії, Аксьонова Л.О., викладач вищої категорії, Козлова О.Г. викладач спеціаліст, 

Пономарьова Н. С., викладач другої категорії. 

Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 

Козлова О.Г. 100 97,5  

Степанова Н.В. 100  82,8  

Вдовенко Я.О. 100 20,3  

Аксьонова Л.О. 100 20,7  

Пономарьова Н.С. 100 27  

середні 100 69,9  

Предмети "Основи санітарії і гігієни", "Основи галузевої економіки і підприємництва", 

"Інформаційні технології", "Основи правових знань", "Основи законодавства 

України"  
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Предмети «Професійна етика та психологія», «Ділове мовлення», «Основи підприємницької 

діяльності», «Обладнання», «Правила дорожнього руху».   

Викладають предмети Зайка Ж.В. викладач вищої категорії, Авраменко Ю.С., викладач другої 

категорії, Степанова Н.В., викладач першої категорії, Колеснік І.О. викладач першої категорії, 

Черепаха О.П., викладач вищої категорії, Кононова М.Ю. викладач вищої категорії, Шимко В.А., 

викладач першої категорії. 

Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 

Кононова М.Ю. 100 62,9  

Зайка Ж.В. 100  73,2  

Колеснік І.О. 100 70,4  

Авраменко Ю.С. 100 85  

Черепаха О.П. 100 16,3  

Шимко В.А. 100 81,3  

Степанова Н.В. 100 90,4  

середні 100 68,5  

 

Предмети "Професійна етика і психологія", "Ділове мовлення", "Основи підприємницької 

діяльності", "Обладнання", "Правила дорожнього руху"  
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Предмети загальноосвітньої підготовки (зоп) 

Предмети «Українська мова та література», «Іноземна мова», «Зарубіжна література» 

Викладають предмети: Кононова М.Ю., викладач вищої категорії, Балбенко О.С., викладач вищої 

категорії, Ковальова Т.Ю., викладач першої категорії, Король В.Є. викладач вищої категорії, Дубік 

В.В., викладач першої категорії, Реуцька Л.В. викладач вищої категорії. 

Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 

Кононова М.Ю 91,5 5 Парфьонов, Левченко, Давіденко, 

Самара, Осадчий – 2СЗ-12, 

М’ясоєдова – 2МР-6 

Балбенко О.С. 98,5 17  

Дубік В.В. 100 31,2  

Реуцька Л.В. 100 28,9  

Ковальова Т.Ю. 94,5 20,4 Асріянц – ОС-1, 

М`ясоєдова – 2МР-6,  

Ковинька, Кошель, Чубук – 2ОС-8, 

Давіденко, Коваль, Парфьонов – 2СЗ-12 

Король В.Є. 99,1 39,7 М`ясоєдова – 2МР-6,  

Бєлімов – 2ММГК-13 

середні 97,3 23,7  
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Предмети «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Географія». 

Викладають предмети: Джафаров Р.З. викладач другої категорії, Пономарьова Н.С., викладач другої 

категорії, Каракунова Т.О. викладач вищої категорії, Дудка Я.В. викладач першої категорії. 

Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 

Джафаров Р.З. 96,3 6,3 Асріянц, Кондратьєва – ОС-1, 

М`ясоєдова – 2МР-6,  

Мірошниченко -3МР-5, 

Ананьєв, Коняга, Ширіня – 2ММГК-13 

Пономарьова Н.С. 100 29,2  

Вдовенко Я.О. 100 20,8  

Дудка Я.В. 98,9 48,3 М`ясоєдова – 2МР-6,  

Борщ – 2ММГК-13 

Каракунова Т.О. 100 3,3  

середні 99 21,6  

Предмети суспільно-гуманітарної підготовки

"Історія України", "Всесвітня історія", "Громадянська освіта", "Географія""
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Предмети «Математика», «Фізика і астрономія». 

Викладають предмети: Сидоренко Т.О., викладач вищої категорії, Шевченко Л.І., викладач вищої 

категорії, Підопригора Н.В., викладач вищої категорії, Стороженко Н.В., викладач першої категорії, 

Аксьонова Л.О., викладач вищої категорії. 

Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 

Сидоренко Т.О. 99 12,6 Босюк, Поручніков -3МЗ-7, 
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Лобойченко, Рульов – 3СЗ-10, 

Мальцева – 1ОС-1, 

 Волков, Зебдані- 1ММКГ-2. 

Підопригора Н.В. 94 11 М’ясоєдова – 2МР-6, 

Богдан, Коняга – 2ММГК-13 

Підопригора Н.В. 93 18,0 Мірошниченко, Рудь, Циба – 3МР-5, 

Босюк, Поручніков – 3МЗ-7, 

Максимчук, Красножон – 3ОС-9, 

Лобойченко, Рульов, Яхно – 3СЗ-10. 

Шевченко Л.І. 99,4 8,6 Рябінін – 1ММГК-2 

Стороженко Н.В. 100 3,9  

Аксьонова Л.О. 100 1  

Маслова Т.М. 100 13,2  

середні 97,9 9,8  

 

Предмети природничо-математичної підготовки

"Математика", "Фізика і  астрономія"
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Предмети  «Хімія», «Біологія і екологія», «Інформатика». 

Викладають предмети: Олійник О.В., викладач вищої категорії, Каракунова Т.О., викладач вищої 

категорії, Сумцова Л.С., викладач другої категорії, Аксьонова Л.О., викладач вищої категорії.  

Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 

Олійник О.В. 99 12,9 Рябінін – 1ММГК-2, 

М’ясоєдова – 2МР-6, 

Бєлімов – 2ММГК-13 

Олійник О.В. 99 22 М’ясоєдова – 2МР-6, 

Песчанский – 2ММГК-13. 

Каракунова Т.О. 100 1,1  

Каракунова Т.О. 100 1  

Сумцова Л.С. 100 66  

Аксьонова Л.О. 100 12,2  

середні 99,7 19,2  
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Предмети природничо-математичної підготовки

"Хімія", "Біологія і  екологія", "Інформатика"
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Предмети «Захист України». 

Викладають предмети: Сидоренко Т.О., викладач вищої категорії, Кашпуровська О.Я., викладач 

спеціаліст. 

Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 

Сидоренко Т.О. 100 49,4  

Кашпуровська О.Я.  99 87,5 Ананьєв, Коняга, Ширіня – 

2ММГК-13 

середні 99,5 68,5  

Предмети "Захист України"
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Предмети  «Фізична культура». 

Викладають предмети: Берестовий В.М., викладач вищої категорії, Станчева О.В., викладач другої 

категорії, Бакшенєва С.А., викладач другої категорії, Булатова Н.В., викладач вищої категорії. 

Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 

Берестовий В.М. 99,4 57 Кубицький – 1МЗ-18 

Станчева О.В. 99 70 М’ясоєдова – 2МР-6, 

Мірошниченко – 3МР-5, 

Борщ – 2ММГК-13 

Бакшенєва С.А. 100 71,7  

Булатова Н.В. 99 47  

середні 99,4 61,4  
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Предмети  "Фізична культура"
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Середні показники успішності і якості знань здобувачів освіти ДНЗ «РЦПО БТ ХО» за 

напрямками підготовки. 

Середні показники з підготовок
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Нормативне забезпечення освітнього процесу є в наявності, а саме 

навчальні програми відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) 

освіти з професій (в електронному і друкованому вигляді); комплекти робочої 

навчально-програмної документації, поурочно-тематичні плани, плани уроків. 

Інструкції проведення лабораторно-практичних занять є тільки частково, тому 

пропонуємо всім головам методичних комісій звернути увагу на обов’язкову 

розробку повного комплекту інструкції згідно робочих навчальних програм навчання. 

Також слід звернути увагу на наявність норм виробітки і норм часу в переліку робіт 

з виробничого навчання, крім того детальні програми виробничої практики необхідно 

розробити та затвердити в установленому порядку.  

Кадрове забезпечення.  
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Навчання майбутніх кваліфікованих робітників здійснюють 37 викладачів, з 

них 9 викладач першої категорії (Джафаров Р.З., Дубік В.В., Стороженко Н.В., 

Вдовенко Я.О., Ковальова Т.Ю., Степанова Н.В., Самонкін А.В., Шимко В.А., 

Колеснік І.О.), 5 викладача другої категорії (Пономарьова Н.С., Авраменко Ю.С., 

Бакшенєва С.А., Сумцова Л.С., Станчева О.В.), 19 викладачів вищої категорії, з них 4 

викладача мають педагогічне звання викладач-методист (Подоліч Ю.Я., Сидоренко 

Т.О., Маслова Т.М., Берестовий В.М.), 5 – старший викладач (Алатаєва О.В., 

Кононова М.Ю., Балбенко О.С., Шевченко Л.І., Крючковська А.В.). 34 викладачів 

мають вищу педагогічну освіту. 

28 майстрів виробничого навчання, з них 23 майстрів працюють за 14 тарифним 

розрядом, за 12 т. р.- 4 майстра в/н (Бондаренко С.О., Бренкович А.М., Косаєв А.І., 

Шелудько В.Є.), мають педагогічні звання – майстер першої категорії 9 майстрів в/н, 

другої категорії – 3 майстра в/н. 

Навчально-матеріальна база.  

Навчальні кабінети, в яких здійснюється професійно-теоретична підготовка, 

мають всю необхідну документацію з ОП та ОБДЖ. Освітній процес забезпечений  

відповідними програмами, але відсутність сучасних технічних та наочних засобів 

навчання суттєво впливає на якість підготовки кваліфікованих робітників. Протягом 

2020/2021 н. р. придбано 5 системних блоків та 20 моніторів для навчальних кабінетів 

та лабораторії інформатики. Другий корпус підключено до системи Інтернет, крім 1 

поверху. Санітарний стан кабінетів задовільний, але у кабінеті № 221 (зав. кабінетом 

Шевченко Л.І.) потребує ремонтних робіт. З метою виконання навчальної програми 

під час змішаного навчання викладачі працюють в Google Classroom, ZOOM, Google 

Meet; разом з майстрами в/н  розробляють інструкційно-технологічні карти, опорні 

конспекти, онлайн-тести та інший різноманітний дидактичний матеріал за темами 

програми. Отримані нові підручники бібліотекою з предметів «Перукарська справа», 

«Основи перукарської справи», «Електротехніка з основами електроніки», 

«Технологія механоскладальних робіт» в необхідній кількості для навчального 

закладу, тому всі здобувачі освіти можуть отримати їх в бібліотеці.  

Навчальні майстерні є для здобувачів освіти з усіх професій. Виробничий 

процес забезпечений  відповідними програмами, але відсутність сучасних технічних 

та наочних засобів навчання також негативно впливає на якість підготовки 

робітничих професій. В майстернях відсутні повні комплекти новітніх інструментів і 

механізмів, сучасних технологічних карт, засобів програмного забезпечення, 

тренажерів і макетів, окрім майстерні з підготовки малярів-реставраторів 

декоративно-художніх фарбувань. 

Планування освітнього процесу. 

Адміністрацією ДНЗ «РЦПО БТ ХО» здійснювався моніторинг якості 

проведення уроків теоретичного навчання завдяки аналізу викладеного викладачами 

навчального матеріалу у Google Classroom. В результаті контролю виявлено, що 

заняття проводяться на достатньому рівні, але є над чим працювати та 
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удосконалювати роботу викладачів та майстрів виробничого навчання під час 

проведення уроків за змішаною формою навчання.  

Стан ведення облікової документації.  

Стан ведення облікової документації знаходиться на достатньому рівні. 

Протягом 2020/2021 навчального  року адміністрацією закладу систематично 

проводилися перевірки якості ведення журналів обліку уроків теоретичного і 

виробничого навчання. Записи в журналах виконані згідно поурочно-тематичним 

планам та перелікам у відповідності до програм навчання, існують відмітки про 

перевірку стану ведення заступником директора з навчально-виробничої діяльності, 

методистом і старшим майстром. За результатами перевірок виявлено: 

– жодного зауваження щодо ведення журналів немає у викладачів  

Сидоренко Т.О., Олійник О.В.; 

– у викладачів Сумцова Л.С., Підопригора Н.В.– низька накопичуваність 

поточних оцінок; 

– у викладача Джафарова Р.З. низька поточна успішність здобувачів освіти на 

уроках; 

– класні керівники третього корпусу в журналах обліку теоретичного навчання 

в формі №1 в стовпці «Додаткові відомості» записали телефони батьків здобувачів 

освіти що є порушенням інструкції з правил ведення журналів. 

В ДНЗ «РЦПО БТ ХО»  існують і затверджені у установленому порядку графіки 

проведення ДПА, ДКА, пробних кваліфікованих робіт. З учнями постійно 

проводиться корекційна робота. 

 

 Стан інноваційної діяльності.  

Інноваційна діяльність  проводилася згідно плану роботи методичної комісії, 

що організує інноваційну діяльність під керівництвом Степанової Н.В. 

Протягом 2020/2021 навчальному році  на базі Регіонального навчально-

практичного будівельного центру фірми «Кнауф»  Центру  проводився майстер–клас 

майстром виробничого навчання Бондаренко С.О. для здобувачів освіти нашого 

закладу за темою: « Обробка швів у гіпсокартонних обшивках». 

Керівництво і контроль за впровадженням інноваційної діяльності проводилося 

адміністрацією в повному обсязі. 

У нашому закладі освіти педагоги застосовують ІКТ для підготовки і 

проведенні уроків як теоретичного так і виробничого навчання. Нажаль відсутність 

електронних програмних засобів навчання не дають можливості викладачам на 

високому рівні викладати предмети. У кожного педагогічного працівника є методичні 

та дидактичні розробки до уроків, розроблені тестові завдання для контролю знань 

здобувачів освіти як проміжного так і підсумкового при роботі в Google Classroom. 

Але недоліком роботи є недостатня кількість комп’ютерної техніки в навчальних 

кабінетах і майстернях. 

 

Планування навчально-виробничого процесу. 

Навчальні майстерні є для здобувачів освіти усіх професій. Виробничий процес 

забезпечений відповідними програмами, але відсутність сучасних технічних та 

наочних засобів навчання також негативно впливає на якість підготовки робітничих 
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професій. В майстернях відсутні повні комплекти новітніх інструментів і механізмів, 

сучасних технологічних карт, засобів програмного забезпечення, тренажерів і 

макетів. Комп’ютерні лабораторії також потребують суттєвої модернізації. 

Згідно графікам контролю адміністрацією ДНЗ «РЦПО БТ ХО» здійснювався 

моніторинг якості проведення уроків теоретичного і виробничого навчання. В 

результаті контролю виявлено, що заняття проводяться на достатньому і високому 

рівнях. Педагогічним працівникам рекомендуємо приділяти більше уваги 

використанню ІКТ навчання та диференційному підходу до оцінювання навчальних 

досягнень здобувачі освіти. Здобувач освіти повинен розуміти за що він отримав 

оцінку на уроці,  де помилився, та що йому потрібно зробити щоб оцінка була вища. 

ДНЗ «РЦПО БТ ХО» спільно працює з соціальними партнерами і не тільки на 

предмет проходження здобувачами освіти виробничої практики та 

працевлаштування, а й з приводу забезпечення будівельними матеріалами для 

виробничого навчання, зміцнення матеріальної бази. 

Найбільшої допомоги в вирішенні цього питання надає ПАТ «Трест Житлобуд -

1», ТДВ «Житлобуд - 2», ДП «Кнауф Маркетинг», «Автомобіліст-98», фірма 

«Тріора», ТМ «Капарол». 

Позакласна робота.  

В ДНЗ «РЦПО БТ ХО» згідно з планами методичних комісій були проведені 

предметні тижні (історіі, фізики, математики та інформатики, економіки, історії, 

української мови і літератури, англійської мови) і тижні з професій: муляр; оператор 

комп’ютерного набору, озеленювач,  слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів, електрозварник ручного зварювання. В рамках тижнів відбулися відкриті 

уроки, виставки здобувачів освітиських робіт, позаурочні заходи. 

Навчально-виховна робота в ДНЗ «РЦПО БТ ХО», підвищення ефективності 

системи виховання, мотивація навчання здобувачів освіти. 

Протягом 2020/2021 року колектив ДНЗ «РЦПО БТ ХО» працював над 

побудовою та вдосконаленням ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації 

дітей та молоді. 
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Проблема, над якою працював колектив ДНЗ «РЦПО БТ ХО» у виховному 

напрямку – «Якісне оновлення змісту, форм і методів виховання на основі 

впровадження нових педагогічних технологій». 

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснювалася через 

систему цінностей і ставлень особистості до себе і людей, суспільства і держави, 

природи і здоров'я, праці, культури та мистецтва. 

Робота проводилася з урахуванням вікових, індивідуальних та психологічних 

особливостей за основними напрямами виховного процесу, а саме: громадянське та 

національно-патріотичне; превентивне та правове, морально-етичне та художньо-

естетичне, родинне, фізичне, трудове, економічне, екологічне та санітарно - гігієнічне 

виховання, формування здорового способу життя, робота з батьками та 

громадськістю, соціалізація особистості і сприяння її творчому розвитку. У 

виховному процесі реалізовувалися ідеї демократизації, гуманізації та принципи 

педагогіки співробітництва з урахуванням інтересів здобувачі освітив, їх нахилів та 

здібностей. 

Виховна та позаурочна робота здійснюється згідно перспективного плану 

роботи на рік, поточного - на місяць, планів виховної роботи навчальних груп, 

гуртків, секцій, бібліотеки, соціального педагога, спортивно-масової роботи ДНЗ 

«РЦПО БТ ХО», роботи в гуртожитку, методичної комісії класних керівників, 

майстрів виробничого навчання та вихователів. 

Розклад позаурочної роботи (розміщений на стенді у вестибюлі) відображав: 

накази, новини, розклад роботи гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій. 

У групі на базі повної середньої освіти реалізацію виховних завдань здійснювали 

майстри виробничого навчання; у групах на базі неповної середньої освіти  – класні 

керівники та майстри виробничого навчання, у групах для здобувачів освіти із вадами 

слуху (4 групи) майстри виробничого навчання та перекладачі-дактилологи. 

Виховна робота в Центрі здійснюється в контексті національної і 

загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується 

на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, 

держави і нації. Проводилася згідно планів роботи і була спрямована на реалізацію 

Законів України «Про освіту», «Про  професійно-технічну освіту», Указів Президента 

України: Про стратегію сталого розвитку «Україна 2020» 
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015, Про заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

http://www.president.gov.ua/documents/3342015-19131, Про Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки 

http://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494, Вшанування героїв АТО та 

вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/373-19, Про утворення Міжвідомчої комісії з 

питань національно-патріотичного виховання  http://www.kmu.gov.ua/ 

control/uk/cardnpd?docid=248364983, Про невідкладні додаткові заходи щодо 

зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/258/2002, Про Національну програму правової 

освіти населення  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/992/2001, Про Національну 

стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова 

активність - здоровий спосіб життя — здорова нація  http://www.president.gov.ua 

/documents/422016-19772, Конвенції про права дитини  http://zakon1. 

rada.gov.ua/laws/show/995_021, Концепції національного виховання (1994)  

http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/ STATTI/KONCEPCIY.pdf Концепції 

національно-патріотичного виховання (2009) http://osvita.ua/legislation/Ser_ 

osv/47154/, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015)  

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/, Концепції сімейного виховання дітей і 

молоді в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 р.р. 

http://guszosh.at.ua/load/ishhenko_nelja_andrijivna/vikhovna 

_dijalnist/koncepcija_simejnogo_vikhovannja_shhasliva_rodina/14-1-0-486, Основні 

орієнтири виховання здобувачів освіти 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів (2011)  http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/. 

Основними  завданнями  за період 2019/2020 навч. року у напрямку виховної  

діяльності в Регіональному центрі було наповнення змісту виховання культурно-

історичними надбаннями українського народу, застосування педагогічних 

технологій, які відповідають  потребам розвитку особистості, що сприяло творчому 

саморозкриттю, саморозвитку, дозволяло учням легко освоїтись у виховному 

просторі, спонукало їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини 

з оточуючим світом. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
http://www.president.gov.ua/documents/3342015-19131
http://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/373-19
http://www.kmu.gov.ua/%20control/uk/cardnpd?docid=248364983
http://www.kmu.gov.ua/%20control/uk/cardnpd?docid=248364983
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/258/2002
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/992/2001
http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/%20STATTI/KONCEPCIY.pdf
http://osvita.ua/legislation/Ser_%20osv/47154/
http://osvita.ua/legislation/Ser_%20osv/47154/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/
http://guszosh.at.ua/load/ishhenko_nelja_andrijivna/vikhovna%20_dijalnist/koncepcija_simejnogo_vikhovannja_shhasliva_rodina/14-1-0-486
http://guszosh.at.ua/load/ishhenko_nelja_andrijivna/vikhovna%20_dijalnist/koncepcija_simejnogo_vikhovannja_shhasliva_rodina/14-1-0-486
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/
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Протягом звітного періоду питання виховної роботи розглядались на засіданнях 

педагогічної ради: 

- «Профілактика бездоглядності, правопорушень і вживання наркотичних 

речовин». 

- «Впровадження нових педагогічних технологій виховання». 

- «Взаємодія педагогічного колективу з громадськими організаціями, 

молодіжними структурами та іншими відомствами по вихованню 

підлітків». 

- «Методичне забезпечення виховного процесу». 

Питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорові: 

- Стан ведення журналів обліку виховної роботи в навчальних групах класними 

керівниками; 

- Про стан відвідування учнями занять; 

- Про підвищення ролі батьків в навчально-виховному процесі; 

- Про проведення профорієнтаційної роботи в області; 

- Система гурткової роботи - шлях до реалізації творчих задумів та мрій; 

- Про покращення умов проживання в гуртожитку Центру; 

- Про співпрацю педагогічного колективу з органами здобувачів освітиського    

самоврядування.  

- Про роботу з питань безпеки життєдіяльності та запобігання дитячого 

травматизму. 

На високому рівні була проведена панорама відкритих виховних заходів: 

- Святковий концерт Дня працівників освіти, традиційне свято Масляної, 

Новорічні та Різдвяні свята, реалізований план заходів щодо Дня Соборності України, 

масовий захід присвячений 100-річчя бою під Крутами, позакласні заходи - 

віртуальна математична подорож, до 80 річниці з дня народження В.М.Чорновола, до 

роковин Голодомору; спортивний квест «Веселі старти» - до Дня людей з 

інвалідністю; Дня української писемності та мови відбулася  здобувачів освітиська 

конференція на тему: «Допоки є Шевченка мова, то доти Україна є…», виховний захід 

на тему: «Вулицями мого міста» 

Проведені виховні заходи пройшли з залученням здобувачів освітиського 

колективу, керівників гуртків, бібліотекарів, педагогічних працівників. 
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В Центрі працювали 2 гуртки художньої самодіяльності та технічної творчості, 

а також 3 спортивні секції. У цих гуртках було задіяно близько 65% здобувачів освіти. 

За підсумками обласного огляду художньої самодіяльності 2019/2020 навч. році 

колектив посів ІІІ місце та відмічені в конкурсі технічної творчості. 

Масштабний проект «Харків - місто моєї мрії», ініціатором якого є бібліотекар 

Кобиліна Л.В. був презентований на обласному фестивалі молодіжних ініціатив 

"Толока добрих ідей" серед здобувачів освіти професійної освіти Харківської області 

і став лауреатом цього конкурсу.  

В Центрі робота з патріотичного виховання здобувачів освітиської молоді 

проводиться в ході всього навчально-виховного процесу. Основними напрямами 

роботи є навчально-виховна, просвітницька,  пропагандистська та  науково-

дослідницька  

На протязі всього періоду була організована робота органів здобувачів 

освітиського самоврядування. Систематично проводилися засідання лідерів, спільна 

робота з штабом по профілактиці правопорушень. Президент здобувачів освітиського 

самоврядування Регіонального центру Перепелиця Дар’я є президентом Обласного 

здобувачів освітиського саморядування здобувачів освіти ПТНЗ Харківської області. 

У 2020/2021 н.р. волонтерський загін, якій взяв шефство над вихованцями 

Харківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, 

організував і провів 4 зустрічі. 

Велика увага приділялась роботі по соціальному захисту здобувачів освіти 

Центру в т.ч. здобувачів освіти пільгового контингенту. Так дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування – 18 із них – 8 випускників. Працевлаштовано 

–  ____учня, 1 – випускниця перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Також слід 

зазначити негативну тенденцію  минулого навчального року – відрахування 

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

так за невиконання навчальних планів та програм, пропуски занять без поважних 

причин були відраховані Білінська А.В. гр. 3 СК-5 і Агєєв К.М. гр. 2 СЗ-8. 

Запорукою успішного виховання підлітків, профілактики негативних проявів в 

здобувачів освітиському середовищі Регіональний центр розвиває соціальне 

партнерство з організаціями які цьому сприяють. 

Протягом декількох років Центр активно співпрацює з Фондом спасіння дітей 
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та підлітків України від наркоманії, Харківським обласним центром профілактики та 

боротьби зі СНІДом. Спеціалісти цих організацій стабільно і на високому рівні 

проводять лекцій для здобувачів освіти. 

В рамках проекту «Профілактика ВІЛ, лікування та тестування молоді і жінок у 

конфлікті з законом» за підтримки "Право на здоров'я" (Health Right International) в 

Україні 15 учениць РЦПО БТ ХО пройшли тренінгові заняття за просвітницько-

профілактичній програмі «Сходинки до здоров'я». 

Спеціалісти Харківської обласной бібліотеки для юнацтва провели із учнями 

літературний квест "За межею книжкових стелажів". 

Щорічно двічі на рік інспектор ювенальної превенції Київського райвідділу 

поліції міста Харкова Донець В.П. проводить особисті зустрічі-лекції. 

В гуртожитку виховна робота проводилась згідно плану роботи та плану роботи 

органів здобувачів освітиського самоврядування. Кількість проживаючих здобувачів 

освіти – 160. 

В 2019/2020 навчальному році гарячим харчуванням були забезпечені учні 

пільгових категорій (сироти без опіки – триразовим, сироти із опікою, інваліди та 

малозабезпечені – одноразовим) всього 56 здобувачів освіти.  

Таким чином, при підготовці до наступного навчального року слід звернути 

особливу увагу на створення необхідних умов для приготування їжі учням, які 

проживають в гуртожитку. 

Разом з тим, за активною участю педагогічного та здобувачів учнівського 

колективів на базі ДНЗ «РЦПО БТ ХО» проводились обласні семінари-практикуми, 

школи передового досвіду. Так  відбувся обласний семінар-практикум для 

вихователів гуртожитків закладів професійної освіти на тему: «Організація виховної 

роботи з здобувачів освітиською молоддю ЗП(ПТ)О в умовах гуртожитку». У роботі 

семінару взяли участь 27 вихователів гуртожитків, представники благодійної 

організації «Харківський благодійний фонд «Благо»», методист НМЦ ПТО у 

Харківській області. Обласна школа позитивного досвіду для бібліотекарів ПТНЗ за 

темою «Краєзнавство як засіб патріотичного виховання: завдання і зміст краєзнавчої 

роботи у бібліотеках ПТНЗ». 

Разом з тим існує декілька проблемних питань на які слід звернути увагу і знайти 

шляхи їх вирішення. Так, недостатня увага приділяється попередженню  
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правопорушень,  бездоглядності та інших негативних проявів в здобувачів 

освітиському середовищі, про це свідчить збільшення кількості пропусків занять 

учнями без поважної причини. Виховна робота в гуртожитку потребує оновлення 

форм і методів виховання, системності в роботі здобувачів освітиського 

самоврядування, покращення житлово-побутових умов проживання.  

Стан фінансово-господарської діяльності. 

Загалом заплановані ремонтно-будівельні роботи, виконані своєчасно але не в 

повному обсязі. Проведено технічний огляд електроустаткування, технічні  

випробування та вимірювання заміру опору ізоляції електроустаткування  та усунуто 

виявлені недоліки згідно відомості дефектів. Постійно проводилась  робота по заміні 

ламп розжарювання на енергозберігаючі. Здійснювався постійний контроль за 

економічним використанням енергоносіїв  в навчальних корпусах та гуртожитках.  

Система опалення підготовлена до роботи в осінньо-зимовий період згідно «Правил  

підготовки  теплових господарств до опалювального періоду» та забезпечено  

виконання вимог Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж . 

Проведено  камерну дезінфекцію м’якого інвентарю гуртожитків , дезінсекцію і 

дератизацію приміщень гуртожитків та учбового центру. Здійснено перевірку стану  

покрівлі з метою унеможливлення її протікання та відремонтовано 200м2 покрівлі 

майстерень. Замінено вікна у гуртожитку на 9-му  поверсі та вітражі на сходових 

маршах всіх поверхів. Стан підлоги в аудиторіях, кабінетах, майстернях приведено у 

відповідність до вимог норм і правил безпеки навчання і праці. 

Через нестачу фінансування не вдалося в повному обсязі відремонтувати  

- каб. № 213; 

- каб. № 222; 

- здійснити  технічну експертизу  та перезарядку вогнегасників; 

- встановити  АПС 

Фінансово-економічна діяльність ДНЗ «РЦПО БТ ХО». 

з 01.01.2020- по З1.12.2020р. 

1 .За послуги ,що надаються бюджетним установам 

згідно з функціональним повноваж.(навчання) 

17261,48 (КНАУФ) 

2.Від господарської діяльності ( проживання.) 952185,29 
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3 01.01.2021-01.08.2021 

 

Довідка 

про отримане фінансування ДНЗ "РЦПО БТ ХО" 

 
КЕКВ2210 

II півріччя 2020 року І півріччя 2021року 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом за 

період 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом за 

період 

349448,23  349448,23 302203,86  302203,86 
КЕКВ2240 

II півріччя 2020 року І півріччя 2021 року 

Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом за 

період Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом за 

період 

331936,43 12452,61 344389,04 175911,30 20965,76 196877,06 

 

Результатом роботи всього колективу став випуск 215 фахівців, з них 13 – 

отримали дипломи з відзнакою;200 отримали дипломи кваліфікованих робітників, 15 

3. 50% від виробним . практики. 24409,59 

4.3а оренду майна бюджетних установ 170124,91 

4.Від реалізації майна (металобрухт) 1318,50(металобрухт)  

1081,0(макулатура) 

Всього: 1092782,00 

Благодійні внески: 
 

1 .Від отриманих благодійних внесків, грантів та 

дарунків 

 

РАЗОМ: 1092782,00 

1.За послуги ,що надаються бюджетним установам згідно 

з функціональним повноваж.(навчання) 

13781,70 (КНАУФ) 

2.Від господарської діяльності ( проживання.) 76781,70 

3. 50% від виробничої практики. 67121,63 

4. 3а оренду майна бюджетних установ 194014,94 

5.Від реалізації майна  3335,5(макулатура) 

Всього: 1045907,72 

Благодійні внески: - 

1 .Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 

РАЗОМ: 1045907,72 
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– свідоцтва про отримання робітничої професії, свідоцтва про отримання повної 

загальної середньої освіти - 130, працевлаштовані – 76 здобувачів освіти, з них 4 – 

знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, продовжать навчання у вищих 

навчальних закладах – 45 випускників, 1- призваний до строкової служби до лав 

Збройних Сил України. Таким чином, відсоток працевлаштованих склав____82__%. 

11. Недоліками роботи в ДНЗ «РЦПО БТ ХО» за 2020/2021 навчальний рік: 

1. Недостатня кількість різнорівневих матеріалів для самостійної роботи 

здобувачів освіти. 

2. В інструкційних картах відсутні критерії оцінювання роботи, та взагалі цих 

карт недостатньо. 

3. Паспорти комплексно-методичного забезпечення також мають недоліки: у 

розділі ІІ та ІІІ не заповнюється графа планування строків придбання, розробки або 

виготовлення наочних засобів навчання, ІV розділ заповнений без урахування 

поурочної систематизації.  

4. Загальний рівень комплексно-методичного забезпечення на достатньому 

рівні. 

5. Відсутні окремі кабінети «Основ ринкової економіки», «Основ трудового 

законодавства», «Основ правових знань», «Професійної етики», «Основ санітарії і 

гігієни» (Невелика кількість планових занять дозволила проводити заняття в 

суміщених кабінетах). 

Педагогічним працівникам рекомендується: 

1. Розробити плани і інструкційно-технологічні карти для проведення 

лабораторно-практичних робіт у повному обсязі. 

2. Комплексно-методичне забезпечення предметів і професій виправити згідно 

рекомендації НМЦ ПТО У харківській області. 

3. Матеріально-технічну базу постійно оновлювати і удосконалювати. 

4. Підвищити результативність навчання здобувачів освіти шляхом 

застосування сучасних методик викладання предметів. 

5. При проведенні уроків максимально застосовувати технічні засоби, 

інтерактивні методи навчання, розробити різнорівневі завдання з урахуванням 

особливих здібностей здобувачів освіти до навчання. 
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6. Не допускати порушень в веденні облікової документації, своєчасно вносити 

записи, оформити журнали корекційної роботи. 

7. На засіданнях методичних комісій своєчасно вносити корективи в навчальні 

програми відповідно до вимог роботодавців, впровадженню нових технологій в 

навчальний процес, регіонального компоненту, вилученню з програм застарілих 

матеріалів і технологій. 

8. Систематизувати всі засоби навчання в кабінетах і майстернях. 

9. Викладачам предметів «Основи ринкової економіки», «Основи правових 

знань», «Професійної етики» оформити кабінети відповідно до вимог Положення про 

навчальні кабінети і програм викладання предметів. 

10. Викладачу креслення застосовувати сучасні технології та комп’ютерні 

програми для виконання креслень і зображень, приділяти біль уваги вмінню 

здобувачів освіти читати креслення. 

11. Технологам і викладачам предмету «Матеріалознавство» розвивати вміння 

здобувачів освіти користуватися нормативними документами, проводити розрахунки 

потреби матеріалів, обсягів робіт і тривалості виробничих процесій, досконалому 

знанню технології виконання операцій і їх послідовності. 

12. Всім педагогічним працівникам продовжити роботу з використанням 

можливостей платформ Google Клас, Naurok, Moodle, Skype тощо. Для проведення 

онлайн-уроків, онлайн-консультацій, онлайн-спілкування між учасниками освітнього 

процесу тощо, з метою оптимізації та мінімізації великої кількості  каналів зв’язку та 

платформ, адміністрація Центру пропонує використовувати відеоінструменти 

платформи Zoom, Meet.  
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Розділ 2 

Організаційні заходи 
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№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 

1. 

Здійснити комплектацію 

навчального закладу педагогічними 

кадрами. 

До 

30.08.2020 

Директор 

 

2. Провести закріплення педагогічних 

кадрів: майстрів виробничого 

навчання, класних керівників за 

навчальними групами, завідуючих 

кабінетами, голів методичних 

комісій, керівників гуртків. 

До 01.09. 

2021 

Заступник 

директора з 

навчально- 

виробничої 

роботи, заступник 

директора з 

навчально- 

виховної роботи 

 

3. Розподілити педагогічне 

навантаження, підготувати наказ, 

ознайомити працівників 

навчального закладу з правилами 

внутрішнього трудового 

розпорядку, режимом роботи, 

розкладом занять 

До 30 .08. 

2021 

Заступник 

директора з 

навчально- 

виробничої 

роботи 

 

4. Провести інструктаж з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності 

За 

положенням 

Інженер з охорони 

праці 

 

5. Створити і надати наказ по ДНЗ 

«РЦПО БТ ХО» про склад 

стипендіальної комісії 
Вересень 

2021 

заступник 

директора з 

навчально- 

виробничої 

роботи 

 

6. Сформувати списки здобувачів 

освіти нового контингенту. 

30 серпня 

2021 

Заступник 

директора з 

навчально- 

виробничої 

роботи, заступник 

директора з 

навчально- 

виховної роботи 

 

7. Ознайомити здобувачів освіти 1 

курсу з адміністрацією та 

викладацьким складом 

Вересень 

2021 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

8. Провести на першому курсі бесіди з 

історії ДНЗ «РЦПО БТ ХО» та його 

традицій 

За окремим 

графіком 

класні керівники 

майстри в/н 
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1 2 3 4 5 

9. На основі діагностування провести 

заходи з психолого-педагогічного 

вивчення здобувачів освіти І курсу. 

Проаналізувати сімейний, 

соціальний стан здобувачів освіти 

нового контингенту. 

Вересень 

2021 

Психолог, 

заступник 

директора з 

навчально- 

виховної роботи 

 

10. Систематизувати особові справи 

здобувачів освіти. 
Вересень 

2021 

Секретар 

навчальної 

частини 

 

11. Організувати проведення медичних 

оглядів здобувачів освіти, 

сформувати спецгрупи для занять 

фізкультурою та позаурочних 

заходів. 

Вересень 

2021 

Медичний 

працівник, 

керівник 

фізичного 

виховання 

 

12. Організувати замовлення 

здобувачам освіти учнівських 

квитків та документів для проїзду в 

громадському транспорті. 

Вересень, 

щомісяця 

Заступник 

директора з 

навчально- 

виховної роботи 

 

13. 

Провести моніторинг навчальних 

досягнень здобувачів освіти на 

«вході» і «виході». 

Вересень- 

жовтень, 

квітень- 

травень 

2021/2022  

Заступник 

директора з 

навчально -

виробничої 

роботи, 

методист, 

викладачі- 

предметники 

 

14. 

Провести батьківські збори 

1 тиждень 

жовтня 2021 

4 тиждень 

грудня 2021 

1 тиждень 

червня 2022 

 

Директор, 

заступник 

директора з 

навчально- 

виховної роботи, 

майстри 

виробничого 

навчання, класні 

керівники 

 

15. 

Скласти розклад занять, графік 

освітнього процесу, роботи гуртків, 

спортивних секцій на семестр, рік, 

місяць 

На 1 вересня 

2021 

На 13 січня 

2022, 

коригування 

відповідно до 

робочих 

навчальних 

планів 

Заступник 

директора з 

навчально- 

виробничої 

роботи, заступник 

з навчально- 

виховної роботи, 

методист старші 

майстри 
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1 2 3 4 5 

16. Провести роботу щодо складання та 

затвердження навчально-плануючої 

документації викладачів, майстрів 

виробничого навчання, завідуючих 

кабінетами, керівників гуртків. 

До 1.09.2021 

Заступник 

директора з 

навчально- 

виробничої 

роботи, заступник 

директора з 

навчально- 

виховної роботи, 

методисти, старші 

майстри, голови 

методичних 

комісій 

 

17. Укласти угоди з підприємствами , на 

яких будуть проходити виробничу 

практику здобувачі освіти ДНЗ 

«РЦПО БТ ХО» 

За окремим 

графіком 

старший майстер, 

майстри в/н 

 

18. Укласти угоди з фізичними та 

юридичними особами на підготовку, 

перепідготовку та підвищення 

кваліфікації робітничих кадрів 

За окремим 

графіком 

Заступник 

директора з 

навчально- 

виробничої 

роботи 

 

19. Забезпечити контроль освітнього 

процесу. 
За окремим 

графіком 
Члени 

адміністрації 

 

20. Організувати роботу атестаційної 

комісії. 

До 20 вересня 

2021 Директор 

 

21. Організувати роботу методичної 

служби ДНЗ «РЦПО БТ ХО» 

За окремим 

планом 

Директор, 

методист 

 

22. Організувати роботу приймальної 

комісії. 
Жовтень 

Заступник 

директора з 

навчально- 

виховної роботи 

 

23. Скласти графік підвищення 

кваліфікації педпрацівників на рік. 
Вересень 

Методист  

 

24. Забезпечити організоване 

закінчення навчального року, 

проведення державної підсумкової 

атестації, державної(поетапної) 

кваліфікаційної атестації. 

За робочими 

навчальним и 

планами, за 

графіком 

навчальної 

виробничої 

практики 

Директор, 

заступник 

директора з 

навчально- 

виробничої 

роботи, заступник 

директора з 

навчально- 

виховної роботи 

 

25. Підготувати матеріали до плану 

роботи на 2021/2022 навчальний рік 

Квітень 

2022 

Робоча група з 

розробки плану 
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Розділ 3. 

Теоретична підготовка 
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№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 Брати участь у обласній конференції для 

працівників закладів П(ПТ)О Харківської 

області 

26-29.08. 

2021 

Заступник 

директора з 

навчально- 

виробничої 

роботи, з 

навчально-

виховної, 

старший 

майстер, 

методисти 

 

2 Доповісти на педагогічній раді про 

результати роботи в 2020/2021 навчальному 

році та затвердити план роботи на 

2021/2022 навчальний рік 

30.08. 

2021 

Заступник 

директора з 

навчально- 

виробничої 

роботи, 

методисти 

 

3 Розробити  та затвердити навчально- 

плануючу документацію: поурочно-

тематичні плани; плани роботи кабінетів; 

- графіка проведення лабораторно-

практичних робіт (ЛПР); 

- графіків проведення факультативних 

занять по підготовці до Державної 

поетапної атестації, державної 

(поетапної) кваліфікаційної атестації 

(ДПА, ДКА); 

- переліків пробних кваліфікаційних робіт 

- графіків виконання комплексних 

кваліфікаційних завдань 

До 1 

вересня 

2021 

 

Директор, 

заступник 

директора з 

навчально- 

виробничої 

роботи, 

методист, 

викладачі 

предметів, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

4 Скласти розклад занять на І семестр 

2021/2022 н. р та затвердити його в 

установчому порядку. 

До 30.08. 

2021 

Методисти  

5 Скласти план інструктивно-методичних 

нарад на 2021/2021 н. р 

І 

До 01.09. 

2021 

Методисти, 

заступник 

директора з 

навчально- 

виробничої 

роботи 

 

7 Переглянути, ввести зміни і доповнення до 

паспортів комплексного методичного 

забезпечення предметів і професій та 

розглянути їх на засіданнях методичних 

комісій. 

До 6 

вересня 

2021 

Методисти, 

голови 

методичних 

комісій, 

викладачі 
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1 2 3 4 5 

8 У кожному кабінеті створити інформаційні 

стенди та щомісячно випускати 

інформаційні бюлетені про сучасні 

досягнення науки і техніки. 

Вересень 

2021 

Завідуючі 

кабінетами 

 

9 3 метою підвищення якості знань 

здобувачів освіти спрямувати зусилля 

викладачів на диференційований підхід в 

корекційній роботі зі здобувачами освіти. 

Постійно Методисти, 

викладачі 

предметів 

 

10 Провести вхідне діагностування з 

загальноосвітніх дисциплін з метою 

попереднього оцінювання рівня знань 

здобувачів освіти І курсу, зробити аналіз 

вхідного діагностування; довести 

результати на засіданнях методичних 

комісій; за підсумками вхідного 

діагностування розробити рекомендації для 

підвищення рівня успішності здобувачів 

освіти. 

до 

01.10.2021  

 

 

до 

10.10.2021  

 

до 

01.11.2021 

Методисти, 

викладачі 

голови 

методичних 

комісій 

 

11 Скласти наказ про оплату викладачам за 

години, вичитані за вакансією. 

На початок 

наступного 

місяця 

Методисти 

 

12 Брати участь у засіданні стипендіальної 

комісії. 

За планом Методист 

 

13 Забезпечувати коригування розкладу 

занять. 

Постійно Методист 

 

18 Контролювати виконання навчальних 

планів та програм. 

Постійно Заступник 

директора з 

навчально- 

виробничої 

роботи, 

методисти  

15 Забезпечувати відвідування викладачами 

обласних семінарів та шкіл передового 

педагогічного досвіду. 

За 

графіком 

НМЦ ПТО 

у ХО 

Методист 

заступник 

директора з 

навчально- 

виробничої 

роботи  

16 Провести олімпіади з загальноосвітніх 

дисциплін в ДНЗ «РЦПО БТ ХО». 

Листопад- 

грудень, 

2021 р. 

Викладачі, 

методист. 

 

17 Провести директорські контрольні роботи 

із професійно-теоретичних предметів  та 

обласні перевірні контрольні роботи (за 

текстами ДНЗ «РЦПО БТ ХО» та НМЦ ПТО 

ХО). 

Грудень - 

травень 

Методист, 

викладачі 

заступник 

директора з 

НВР  
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1 2 3 4 5 

18 Відвідувати уроки викладачів ДНЗ «РЦПО 

БТ ХО» 

За окремим 

графіком 

Директор, 

методисти, 

заступник 

директора з 

НВР  

19 Перевіряти відповідність записів в 

журналах теоретичного навчання фактично 

вичитаним годинам. 

До 5 числа 

кожного 

місяця 

Методист 

заступник 

директора з 

НВР  

20 Контролювати успішність здобувачів 

освіти: 

- своєчасно діагностувати навчальні 

досягнення здобувачів освіти за 

допомогою зрізів знань та контрольних 

робіт; аналізувати зведені відомості 

успішності за семестр, які підготовлені 

класними керівниками та майстрами в/н.  

Результати оголошувати на ІМН та 

загальній лінійці 

 

 

25.12.2021- 

5.01.2022 

За окремим 

графіком 

заступник 

директора з 

НВР методист, 

викладачі 

 

21 Проводити аналіз відвідування 

здобувачами освіти уроків теоретичного 

та виробничого навчання. 

Раз на 

місяць 

заступник 

директора з 

НВхР, 

методист  

22 Розробити план роботи педагогічного 

колективу ДНЗ «РЦПО БТ ХО» під час 

зимових канікул 

До 

23.12.2021 

заступник 

директора з 

НВР, методист  

23 Опрацювати відомості навчальних 

досягнень здобувачів освіти. Підготувати 

матеріали на засідання стипендіальної 

комісії. 

29.12.2021- 

05.01.2022 

Методист 

 

24 Скласти розклад занять на II семестр 

2021/2022 н. р та затвердити його в 

установчому порядку 

До 

09.01.2022 

Заступник 

директора з 

НВР. методист  

25 Підготувати та провести педагогічні 

читання. 

03.01-

10.01.2022 

Заступник 

директора з 

НВР, методист  

25 Підготувати звіт на педраду про стан 

навчально-методичної роботи ДНЗ 

«РЦПО БТ ХО» в І семестрі. 

20.01-

27.01.2022 

Методисти 

 

26 Організувати роботу та надати 

індивідуальну допомогу педагогам, 

здобувачам освіти які є учасниками 

обласних олімпіад та виставок-конкурсів 

дидактичних матеріалів. 

Протягом 

січня 

Методист, 

практичний 

психолог 
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1 2 3 4 5 

27 Забезпечити участь здобувачів освіти в 

обласних олімпіадах із загальноосвітніх 

дисциплін. 

За 

графіком 

НМЦПТО 

у ХО 

Викладачі, 

методист, 

практичний 

психолог  

28 Скласти розклад повторної атестації для 

здобувачів освіти І-III курсу, які мають 

неатестації, оцінки І рівня. 

До 

10.01.2022 

Заступник 

директора з 

НМР  

29 Контролювати проведення повторних 

атестацій. 

14.01-

28.01.2022 

Методист 

 

30 

Проводити загально училищні лінійки 

щодо реєстрації здобувачів освіти ДНЗ 

«РЦПО БТ ХО» в ЗНО/ДПА 

1 раз на 

місяць 

Заступник 

директора з 

НВР, НВхР, 

методисти  

31 

Скласти розклад ДКА для здобувачів освіти 

I-ІII курсу. 

02.09.2021 Заступник 

директора з 

НВР  

32 Організувати факультативні заняття з 

підготовки до Державної підсумкової 

атестації для здобувачів освіти III курсу. 

 

Згідно  

графіка 

проведення 

ЗНО 

Заступник 

директора з 

НВР  

 

33 Організувати доставку здобувачів освіти до 

пунктів проведення ДПА/ЗНО 

Згідно 

графіка 

проведення 

ЗНО 

Заступник 

директора з 

НВР, майстри 

виробничого 

навчання  

34 Контролювати стан оновлення комплексно-

методичного забезпечення предметів 

Протягом 
року 

Методисти 

 

35 Продовжити роботу над підвищенням 

якості загальноосвітньої підготовки 

здобувачів освіти з урахуванням 

професійної спрямованості викладання 

теоретичних дисциплін. 

Протягом 

року 

Методист 

 

36 Складання графіка організованого 

закінчення 2021/2022 навчального року. 

Згідно 

навчальних 

планів і 

програм 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

37 Провести огляд-конкурс навчальних 

кабінетів. 

Червень, 

2021 

Методисти 

 

38 Перевірка журналів теоретичного навчання 

у викладачів. 

За 

графіком 

Заступник 

директора з 

НВР, методист  

39 Перевірка звітів, перевірка готовності 

кабінетів до нового навчального року 

За 

графіком 

Заступник 

директора з 

НВР  
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1 2 3 4 5 

40 Підготовка наказу про попереднє 

педагогічне навантаження на 2022/2023 

навчальний рік 

До 

25.06.2022 

Заступник 

директора з 

НВР  

41 

Відстеження участі здобувачів освіти 

випускних груп у ЗНО. 

Червень, 

2022 

Заступник 

директора з 

НВР  

42 

Аналіз навчально-виробничої роботи в 

2021/2022 навчальному році. 

До 

29.06.2022 

Заступник 

директора з 

НВР  
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Розділ 4. 

Професійно-практична 

підготовка 
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 
Відповідальний 

1 2 3 4 

1 

Проведення інструктивно-методичних 

нарад майстрів виробничого навчання з 

питань організації навчально-

виробничого процесу в ДНЗ «РЦПО БТ 

ХО» у 2021/2022 навчальному році. 

29.08.2021 

 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, старші майстри 

2. 

Здійснення заходів щодо визначення 

варіативного компоненту професійно- 

практичної підготовки, спрямованих на 

оновлення змісту програм у 

відповідності до впровадження у 

виробництві чи сфері послуг нової 

техніки, технологій, матеріалів, 

оснастки, організації праці тощо. 

До 

02.09.2021 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, старші 

майстери 

3. 

Підготовка та погодження навчально - 

плануючої документації з професійно- 

практичної підготовки: 

- графіків проходження в/практики; 

графіків в/навчання; 

- планів уроків; 

- журналів обліку в/навчання; 

- переліків навчально-виробничих 

робіт; 

- графіків проведення відкритих і 

експериментальних уроків; 

- графіків проведення тижнів з 

професій. 

До 

01.10.2021 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, методисти, 

старші майстери 

4. 
Організація роботи гуртків технічної та 

прикладної творчості здобувачів освіти 

До 

15.09.2021 

Старші майстери, 

майстри виробничого 

навчання 

5. 

Здійснення заходів щодо оновлення 

комплексних кваліфікаційних завдань з 

професійно-практичної підготовки для 

поетапної та державної кваліфікаційної 

атестації здобувачів освіти. 

До 

01.10.2021 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, методисти, 

старші майстери 

6. 

Здійснення заходів щодо вдосконалення 

паспорту комплексно-методичного 

забезпечення виробничого навчання з 

професій: «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів»; 

«Електрогазозварник» 

До 

01.10.2021 

Старший майстер, 

майстри виробничого 

навчання 
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1 2 3 4 

7. 
Підготовка майстерень до роботи у 

зимовий період 

До 

15.10.2021 
Зав. майстернями 

8. 

Забезпечення участі майстрів 

виробничого навчання в обласних 

семінарах - практикумах та школах 

позитивного педагогічного досвіду ДНЗ 

«РЦПО БТ ХО» та області. 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, старший 

майстер 

9. 

Продовження роботи щодо комплектації 

майстерень (навчальних приміщень) 

інструментом, пристосуванням, 

зразками деталей, макетами, муляжами 

тощо. 

Протягом 

року 

Старший майстер, 

майстри виробничого 

навчання 

10. 

Організація роботи з наставництва над 

молодими майстрами виробничого 

навчання у підготовці і проведенні 

уроків виробничого навчання, 

позаурочних заходів, взаємо 

відвідуванні уроків. 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, методисти, 

старші майстри 

11. 
Організація роботи Школи молодого 

педагога 

За окремим 

планом 

Методисти, старші 

майстри 

12. 

Проведення інструктивно - методичних 

нарад для майстрів виробничого 

навчання (за окремим планом) 

Щосереди 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, методисти, 

старші майстри 

13. 

Організація відвідування викладачами 

спеціальних дисциплін і майстрами 

виробничого навчання виставок 

досягнень у промисловості, будівництві 

тощо і поповнення матеріальної бази 

кабінетів і майстерень новими 

матеріалами. 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, методист, 

старший майстер 

14. 

Створення бази даних проходження 

здобувачами освіти виробничої 

практики на підприємствах, в 

організаціях та установах. 

До 

01.12.2021 
Старші майстри  

15. 

Організація роботи щодо розробки 

технологічних карток, алгоритмів, 

опорних конспектів, карт-опитування 

тощо з професій: «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів», 

«Електрогазозварник», 

«Машиніст крана автомобільного» 

До 

01.12.2021 

Старший майстер, 

методист, майстри 

виробничого навчання 
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1 2 3 4 

16. 

Здійснення заходів щодо поповнення 

освітнього процесу засобами навчання 

(обладнанням, інструментом, 

устаткуванням, макетами тощо) з 

професій: «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів», 

«Електрогазозварник», «Машиніст крана 

автомобільного» 

До 

15.12.2021 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

робота, старший 

майстер 

17. Модернізація майстерні МГК за новими 

технологіями будівництва 

До 

27.06.2022 

Старший майстер 

Заступник директора з 

НВР  

18. 

Забезпечення проведення 

внурішньоучилищних та підготовки 

здобувачів освіти до обласних конкурсів 

фахової майстерності. 

січень-

квітень 

2022 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, методист, 

старший майстер 

19. 

Організація виставки технічної 

творчості здобувачів освіти та 

затвердження переліку експонатів для 

обласної виставки 

Грудень 

2021 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, старший 

майстер 

20. 

Проведення перевірних-кваліфікаційних 

робіт та поетапних кваліфікаційних 

атестацій. 

За окремим 

графіком 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, методист, 

старший майстер 

21. 

Забезпечення кожного здобувача освіти 

робочим місцем на підприємствах міста 

та області на період виробничої 

практики. 

Постійно 
Старший майстер, 

майстри виробничого 

навчання 

22. 
Здійснення контролю за організацією 

виробничої практики на підприємствах. 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, старший 

майстер 

23. 

Доповнення та оновлення інструкцій та 

наочних посібників з охорони праці та 

безпечних прийомів праці 

Протягом 

року 

Зав. майстернями, 

інженер з ОП 

24. 

Здійснення моніторингу навчальних 

досягнень здобувачів освіти випускних 

груп з виробничого навчання та 

виробничої практики за період навчання. 

До 

01.06.2022 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, методист 

25. 
Створення бази даних 

працевлаштування випускників. 

До 

01.09.2022 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, старший 

майстер 
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Розділ 5. 

Виховна робота 
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Проблема виховної роботи РЦПО БТ ХО 

 Якісне оновлення змісту, форм і методів виховання на основі впровадження 

нових педагогічних технологій.  

 

1. Робота з педагогічними кадрами спрямована на вдосконалення педагогічної 

майстерності викладача. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відпові-

дальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Створити умови для  

організаційно-кадрового та 

науково-методичного 

забезпечення позаурочної 

виховної роботи 

Протягом 

року 

Адміністрація  

2.  Організувати роботу 

методичної комісії класних 

керівників та майстрів в/н 

 

Серпень-

вересень 

Заступник з 

НВхР 

 

3.  Створити внутріучилищну 

систему підвищення 

кваліфікації класних керівників 

та майстрів в/н через роботу 

методичної комісії класних 

керівників та майстрів в/н, 

конкурсів «Разом у майбутнє» 

та «Майстер-клас» 

Протягом 

року 

Адміністрація  

4.  В системі роботи методичної 

комісії класних керівників і 

майстрів в/н використовувати 

різноманітні форми та методи 

(семінари, круглі столи, 

педагогічні ярмарки, фестивалі 

педагогічних ідей…) 

Протягом 

року 

Заступник з 

НВхР. Голова 

методичної 

комісії 

 

5.  Провести діагностику 

професійної підготовки 

педагогів, вихователя, 

керівників гуртків, вивчення їх 

педагогічних потреб та запитів. 

 

Вересень Заступник з 

НВхР 

 

6.  Забезпечити інформаційне та 

науково-методичне  

інформування класних 

керівників та майстрів в/н про 

досягнення педагогічної науки 

та досвіду, новинки методичної 

Протягом 

року 

Заступник з 

НВхР. 

Бібліотекар 
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літератури з проблем 

виховання. 

 

7.  Забезпечити вивчення 

педагогічного досвіду кращих 

класних керівників ПТНЗ 

Харківської області. 

Протягом 

року 

Адміністрація  

8.  Створити умови для 

самоосвіти педагогів  

Протягом 

року 

Адміністрація  

9.  Модернізувати існуючу 

систему мережі гуртків, секцій, 

клубів з урахуванням потреб 

навчального закладу 

Протягом 

року 

Заступник з 

НВхР. 

Керівники 

гуртків 

 

 

4. Контроль за станом позаурочної виховної роботи 

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Планування виховної роботи 

класних керівників та майстрів 

в/н, гуртків художньої 

самодіяльності та технічної 

творчості 

Вересень Адміністрація  

2 Розглянути на засіданнях 

педагогічної ради питання:  

Стан  морально-правового 

виховання здобувачів 

освітиської  молоді та 

профілактики правопорушень 

в РЦПО БТ ХО; 

- Роль превентивного 

виховання у формуванні 

ціннісного ставлення до себе та 

ціннісного ставлення 

особистості до суспільства і 

держави; 

- Формування правової 

культури на уроках 

правознавства; 

- Превентивне виховання. 

Створення сучасного 

інформаційного простору; 

Листопад 

Квітень 

Заступник з 

НВхР 

Викладач 

правознавства 

Бібліотекар 

Соціальний 

педагог 

Заступник з 

НВхР 

Класні 

керівники та 

майстри в/н 

Представники 

Ради Лідерів 
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- Співпраця ЦентрУ з КМСД, 

ССД, ЦССМ, організаціями та 

фондами по формуванню 

правової культури здобувачів 

освітиської молоді; 

Формування професійних 

компетенцій учасників 

навчально-виховного процесу 

через творчий підхід щодо 

створення виховного 

середовища у ПТНЗ.( Форум 

класних керівників та 

майстрів в/н). 

- Навчальна група. Створення 

виховного простору (за 

результатами конкурсу на 

кращу навчальну групу); 

- Спільна робота класного 

керівника та майстра в/н по 

організації виховної роботи в 

навчальних групах (з досвіду 

роботи); 

3 Провести панораму відкритих 

виховних заходів. 

За графіком Класні 

керівники, 

майстри в/н 

 

4 Здійснювати контроль за 

виконанням та дотриманням 

нормативно-правових 

документів, що регламентують 

навчально - виховний процес 

Центру: 

- орієнтовне положення про 

організацію виховної роботи в 

ПТНЗ; 

- виконання Державних та 

регіональних програм 

Вересень 

Лютий -

березень 

Адміністрація 

Керівник ф/в 

 

5 Здійснювати контроль за 

відвідуванням учнями занять 

щоденно Адміністрація 

Соціальний 

педагог 

 

6 Систематично проводити 

наради з питань виховної 

роботи 

І раз на 

місяць 

Заступник з 

НВхР 

 

7 Здійснювати аналіз проведених 

виховних заходів 

Протягом 

року 

Заступник з 

НВхР 
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8 Контроль за станом морально-

правового виховання та 

профілактики правопорушень. 

Здійснювати контроль за 

роботою учнями групи ризику 

та учнями, що стоять на обліку 

в КМСД та внутрішньому 

обліку 

Листопад-

грудень 

Протягом 

року 

Заступник з 

НВхР 

Соціальний 

педагог 

 

9 Контроль за станом роботи з 

дітьми пільгового контингенту. 

постійно Заступник з 

НВхР 

Соціальний 

педагог, 

психолог 

 

10 Здійснити контроль за 

виконанням наказу МОНУ « 

Про забезпечення медико-

педагогічного контролю за 

фізичним вихованням 

здобувачів освіти у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах» № 518/674 від 

20.07.09 

Вересень -

жовтень 

Адміністрація 

керівник ф/в, 

медичний брат 

 

11 Контроль за станом роботи з 

попередження дитячого 

травматизму та БЖД. 

Вересень, 

березень 

Заступник з 

НВхР Керівник 

ф/в Інженер з 

ОП 

 

12 Контроль за організацією 

харчування здобувачів освіти 

Вересень, 

березень 

Заступник з 

НВхР Голова 

профкому 

 

13 Контроль за організацією 

гурткової роботи 

Вересень, 

лютий 

Заступник з 

НВхР 

 

14 Контроль за станом виховної 

роботи та створенням належних 

житлово-побутових умов для 

проживаючих у гуртожитку 

Щочетверга Адміністрація 

Голова 

профкому 
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V. Виховна робота з здобувачів освітиським колективом 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведенн

я 

Місце 

проведення 

Відпові- 

дальний 

1 2 3 4 5 

І Організаційно – масова робота 

1 Організація роботи Штабу з 

профілактики правопорушень 

вересень Навчальний 

корпус 

Заст. дир-ра з 

НВхР 

2 Складання планів виховної 

роботи з учнями та 

індивідуальних планів 

самоосвіти 

до 10 

вересня 

 кл. керівники, 

майстер в\н, 

бібліотекар, 

психолог, 

соц. педагог, 

керівники 

гуртків 

3 Складання та узгодження плану 

спільної роботи з громадськими 

організаціями Московського 

району 

до 17 

вересня 

 заст. 

директора з 

НВхР, 

соц. педагог 

4 Організація роботи 

методичного обєднання 

класних керівників та майстрів 

в/н  

вересень Навчальний 

корпус 

Заст. дир-ра з 

НВхР 

5 Організація органів здобувачів 

освітиського самоврядування 

вересень Навчальний 

корпус 

Заст. дир-ра з                   

НВхР 

6 Організація роботи гуртків 

художньої самодіяльності 

вересень Актова зала Заст. дир-ра з 

НВхР 

7 Анкетування та складання 

соціального паспорту 

навчальних груп 

вересень Навчальні 

групи 

кл. керівники, 

майстри в/н 

8  Складання списку здобувачів 

освіти пільгового контингенту, 

ознайомлення з особистими 

документами  

вересень 
 

Заст. 

директора з 

НВхР, соц. 

педагог, 

психолог 

9 Забезпечити проходження 

медичного огляду на проф. 

придатність здобувачів освіти 

нового контингенту 

до 10 

вересня 

Медичні 

заклади 

кл. керівники, 

майстри в/н 

10 Ознайомлення здобувачів 

освіти 1 курсу з правилами 

внутрішнього розпорядку 

Центру 

до 10 

вересня 

 кл. керівники, 

майстри в/н 
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11 Організація та проведення 

загальноучилищного огляду-

конкурсу з художньої  і 

технічної творчості здобувачів 

освіти 

березень Актова зала Заст. дир-ра з 

НВхР 

12 Проведення аналізу зайнятості 

здобувачів освіти в гуртках та 

секціях у позаурочний час 

листопад 

березень 

Навчальний 

корпус 

Заст. дир-ра з 

НВхР 

13 Розробка плану проведення 

зимових канікул 

грудень  Заст. дир-ра з 

НВхР 

14 Проведення звітів керівників 

груп та  

майстрів в/н 

січень Пед. кабінет Заст. дир-ра з 

НВхР 

15 Участь в обласному огляді-

конкурсі художньої і технічної 

творчості 

Згідно 

плану 

ДХТТ 

Актова зала Заст. дир-ра з 

НВхР 

16 Організація та проведення 

конкурсу «Краща навчальна 

група» 

протягом 

року 

Навчальний 

корпус 

Заст. дир-ра з                   

НВхР, 

відповідальні 

за розділами 

оцінювання 

17 Проведення загальноучилищних 

зборів батьків 

щокварта

льно 

Актова зала Заст. дир-ра з 

НВхР 

18 Проведення загальноучилищних 

лінійок 

двічі на 

місяць 

Актова зала Заступники 

директора 

19 Проведення відповідного 

інструктажу здобувачів освіти з 

охорони праці і безпеки 

життєдіяльності 

Грудень, 

червень 

Навчальні 

групи 

Майстри в/н, 

кл.керівники, 

інспектор з 

охорони праці 

20 Розробка плану проведення 

літніх канікул 

червень  Заст. 

директора з 

НВхР 

21 Підготовка та проведення Дня 

відкритих дверей 

березень  Заступники 

директора 

ІІ   Культурно–масова робота 

ІІ.1 Морально-правове виховання 

1.  Робота правового 

консультаційного пункту 

«Правове поле»: повідомляємо, 

радимо, консультуємо 

постійно Кабінет 

№ 210/2 

Викладачі 

основ 

правових 

знань 

2.  Зустріч з представниками 

правоохоронних органів. 

За 

окремим 

планом 

Актова зала Заст. дир-ра з 

НВР 
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3.  Групові бесіди «Негативні 

наслідки кібербуллінгу для 

особистості, сім’ї, суспільства» 

Вересень Навчальні 

групи 

кл. керівники, 

майстри в\н 

4.  До Міжнародного дня людей 

похилого віку: 

▪ виховні години «Уклін вам 

низький до землі» 

▪ акція милосердя «Без минулого, 

немає майбутнього» 

▪ організувати серед здобувачів 

освіти І, ІІ курсів волонтерську 

допомогу ветеранам ІІ світової 

війни, ветеранам праці системи 

профтехосвіти.  

 

Вересень 

Навчальні 

групи 

Соц. педагог, 

кл. керівники, 

майстри в\н 

5.  Провести виховні бесіди: 

«Твої права і обов'язки – азбука 

громадянина» - І курс; 

«Поняття і ознаки кримінальної 

відповідальності» - ІІ курс; 

«Закон, праця і ми» - ІІІ курс. 

Вересень Навчальні 

групи 

кл. керівники, 

майстри в\н 

6.  Провести семінар-тренінг серед 

здобувачів освіти випускних 

груп «Психологічні аспекти 

працевлаштування та вирішення 

конфліктів в колективі» (перед 

виходом на виробничу 

практику) 

Протягом 

нав. року 

 

Конференц 

зала 

Практичний 

психолог 

7.  Місячник правових знань (за 

окремим планом) 

Жовтень  Викладачі 

правознавства, 

кл. керівники, 

майстри в\н 

8.  Тематична лінійка: «Види 

злочинів та відповідальність за 

них» 

Жовтень Актова зала Викладач 

правознавства 

9.  Провести бесіди в навчальних 

групах, присвячені 

Міжнародному дню боротьби за 

ліквідацію насилля над жінками  

«Захисти себе від насилля» 

Листопад Навчальні 

групи 

кл. керівники, 

майстри в\н 

10.  Провести виховні години: 

«Духовні цінності або проблема 

вибору» 

Листопад Навчальні 

групи 

кл. керівники, 

майстри в\н 

11.  До Дня прав людини 

організувати тренінг «Робота за 

кордоном: переваги та 

грудень Конференц 

зала 

Практичний 

психолог 
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недоліки» з переглядом відео 

матеріалів (для здобувачів 

освіти-сиріт, випускних груп) 

12.  До Міжнародного дня інвалідів 

організувати сумісний захід із 

школою для здобувачів освіти з 

особливими освітніми 

потребами « Я хочу щоб мене 

почули» 

Грудень  Актова зала Заст. дир-ра з 

НВР, 

перекладачі- 

дактилологі 

13.  Проведення Дня здобувачів 

освітиського самоврядування 

Грудень Навчальний 

корпус 

Заступники 

директора 

14.  Провести бесіду «Торгівля 

людьми: Міф чи реальність» 

Грудень Навчальні 

групи 

кл. керівники, 

майстри в\н 

15.  Провести бесіди: “Закон: 

вчинок і відповідальність”. 

Січень Актова зала 

 

Викладачі 

основ 

правових 

знань 

16.  Провести виховні години: 

«Поведінка в екстремальних 

ситуаціях» 

Січень Навчальні 

групи 

кл. керівники, 

майстри в\н 

17.  До Дня безпечного Інтернету (8 

лютого) провести виховні 

години в навчальних групах 

«Проблеми негативного 

використання інформаційних 

технологій» 

Лютий Навчальні 

групи 

кл. керівники, 

майстри в\н 

18.  Круглий стіл : “Закон про мене і 

мені про закон”. 

Березень Навчальні 

групи 

кл. керівники, 

майстри в\н 

19.  Виховна година: «Краса 

справжня і штучна» 

Березень Навчальні 

групи 

кл. керівники, 

майстри в\н 

20.  Провести дискусії: «В чому 

наше щастя?» 

Квітень Навчальні 

групи 

кл. керівники, 

майстри в\н 

21.  Конкурс творчих робіт, 

рефератів на тему «Ми – 

європейці», присвячений 

проведенню Дня Європи в 

Україні (15.05) 

Травень Вестибюль Викладачі 

суспільно-

гуманітарних 

дисциплін 

22.  Діалог: «Чого мені бракує у 

житті?» 

Червень Навчальні 

групи 

кл. керівники, 

майстри в\н 

ІІ.2 Національно-патріотичне виховання 

1.  Тематична лінійка до Дня 

партизанської слави за участю 

ветеранів ВВВ 

Вересень Актова зала Рада музею, 

викладач 

історії 
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2.  Створити  та поповнювати при 

музеї Центру куточок 

культурної спадщини народів, 

що мешкають на території  

України (згідно з Указом 

Президента від 25.02.2009  р. за 

№ 1537) 

Постійно музей Зав. музеєм, 

рада музею 

3.  До Дня козацької слави 

(14.10)організувати проведення 

виховної години: «Козацькому 

роду нема переводу» 

Жовтень Навчальні 

групи 

кл. керівники, 

майстри в\н 

4.  До Дня пам’яті жертв 

голодомору та політичних 

репресій: 

- організувати книжкову виставку 

«Трагічні сторінки українського 

народу: рік 1932-33»;  

 

 

листопад 

 

 

 

Читальна 

зала 

 

 

 

 

Бібліотекарі 

 

 

5.  До Дня Збройних Сил України 

(06.12): 

- тематична лінійка за участю 

ВВВ, військовослужбовців; 

- змагання юнаків з військової  

підготовки “Спритні, дужі, не  

Грудень  

Актова зала 

Спортивна 

зала 

 

Викладач 

Захисту 

Вітчизни, 

Рада КФК 

6.  Організувати  книжкову 

виставку До дня Соборності 

України (22.01) «Храмові 

пам’ятки  України» 

Січень  Читальна 

зала 

бібліотекар 

7.  Місячник військово-

патріотичної роботи на честь 

Дня захисника Вітчизни та 

виводу військ з Афганістану (за 

окремим планом) 

Лютий  Викладач 

«Захист 

Вітчизни», 

рада музею, 

Рада КФК 

8.  До Дня Перемоги у Великій 

вітчизняній війні організувати і 

провести: 

- історичні читання: “Шляхами 

війни” 

- Вечір – зустріч з ветеранами : 

“Шана вам вічна за подвиги 

ратні” 

- книжкову  виставку «Згадаймо 

роки бойові» 

- привітання на дому ветеранів 

ВВВ 

- уроки мужності  

Травень Навчальні 

аудиторії 

кл. керівники, 

майстри в\н 

Актова зала Рада музею, 

викладач 

історії 

Вестибюль Бібліотекарі 

Бібліотека Соц. педагог 

Навчальні 

аудиторії 

Викладач 

«Захист 

Вітчизни», 

рада музею 
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ІІ.3 Художньо-естетичне виховання 

1 Святкова лінійка до Дня знань Вересень Територія 

Центру ПТО 

№3 

Заст. дир-ра з 

НВхР 

2 Розважальна програма до Дня 

закоханих 

лютий Актова зала Заст. дир-ра з 

НВхР, 

керівники 

гуртків 

 Святковий концерт до 

Міжнародного жіночого дня – 

«Наші любі..» 

березень Актова зала Заст. дир-ра з 

НВхР, 

керівники 

гуртків 

Свято «Масляна» за традиціями 

українського народу; 

березень Територія 

Центру 

Заст. дир-ра з 

НВхР, 

керівники 

гуртків, кл. 

керівники, 

майстри в\н 

Конкурс здобувачів освітиської 

творчості  -  «Знай наших» 

квітень Актова зала Заст. дир-ра з 

НВхР, кл. 

керівники, 

майстри в\н 

3 До Всеукраїнського дня 

бібліотек організувати: 

–  бесіди «Що ми знаємо про 

книгу»; 

–  екскурсію для 

першокурсників до 

бібліотечного фонду Центру 

- книжкову виставку  

Вересень Навчальні 

групи, 

бібліотечний 

зал 

бібліотекарі 

4 До Всесвітнього дня учителя: 

- концерт-вітання; 

- конкурс осінніх букетів 

«Найкращі квіти – тобі, 

вчителю!» 

- конкурс вітань 

 

Жовтень 

Актова зала Заст. дир-ра з 

НВхР 

5 Організувати і провести 

конкурс «ЦПТО №2 має 

талант» (за окремим планом) 

Жовтень-

грудень 

Актова зала Заст. дир-ра з 

НВхР, 

керівники 

гуртків 

6 До Дня української писемності 

та мови провести поетичні 

читання  

Листопад  Актова зала Викладачі 

української 

мови та 

літератури 
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7 До Тижня доброчинності 

провести акцію під девізом «Не 

будь байдужим!» (допомога 

малозабезпеченим та 

багатодітним сім'ям) 

Грудень  Соціально-

психологічна 

служба 

8 До Дня Святого Миколая 

поздоровлення здобувачів 

освіти з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Грудень Пед. кабінет Заст. дир-ра з 

НВР, 

соціально-

психологічна 

служба, 

профсоюз 

9 Організувати «Святкові 

вечорниці», присвячені 

Новорічним святам 

Грудень Навчальні 

групи 

кл. керівники, 

майстри в\н 

10 До дня соборності України 

провести бесіди в навчальних 

групах «Естетика українського 

побуту» 

Січень Навчальні 

групи 

кл. керівники, 

майстри в\н 

11 До національного 

Шевченківського дня провести: 

▪ «Шевченківські читання» 

▪ конкурс стінгазет та рефератів: 

«Життєвий шлях Великого 

Кобзаря» 

▪ виставку поетичних та художніх 

творів Кобзаря 

Березень Актова зала Викладачі 

української 

мови та 

літератури 

вестибюль Бібліотекарі 

12 КВК (між командами І та ІІ 

курсів) 

Квітень Актова зала Заст. дир-ра з 

НВР 

13 До свята Великодня 

організувати виставку 

пасхальних композицій «Свято 

Великодня» 

Квітень Вестибюль кл. керівники, 

майстри в\н 

14 Концерт до Дня Перемоги за 

участю ветеранів ВВВ 

Травень Актова зала Заст. дир-ра з 

НВР, 

керівники 

гуртків 

15 До Дня матері концерт-вітання 

«Мамо, мамо ніжна і кохана…» 

Травень Навчальні 

групи 

кл. керівники, 

майстри в\н 

16 Урочисте святкування 

закінчення навчального року 

Червень Територія 

Центра 

Заст. дир-ра з 

НВР, 

керівники 

гуртків 

ІІ.4 Екологічне виховання 
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1 Екологічний вечір «Від екології 

душі до екології довкілля» 

Жовтень Актова зала Викладач 

біології, заст. 

дир-ра з НВР 

2 Урок мужності: «Чорнобильські 

дзвони пам’яті!» 

квітень Навчальні 

аудиторії 

Керівники 

груп, майстри 

в/н 

3 Урочисте вшанування пам'яті 

жертв Чорнобильської АС. 

Зустріч з ліквідаторами аварії на 

ЧАЕС. 

Квітень Актова зала Заст. дир-ра з 

НВР 

4 До дня довкілля в Україні 

організувати:  

▪ загальний суботник  

▪ виставку стинівок «Мій рідний 

край – моя земля!» 

Квітень Прилеглі 

території, 

вестибюль 

Заст. дир. з 

НВР, заст. 

дир. з АХЧ, 

керівники 

груп, майстри 

в/н 

5 Провести екскурсю «Стежками 

рідного краю». 

Травень  Керівники 

груп, майстри 

в/н 

ІІ.5 Фізичне виховання 

1 Організація та проведення 

спартакіади та спортивно-

масових змагань (за окремим 

планом) 

Протягом 

року 

Спортивні 

зали 

Рада КФК, 

керівники ф/в, 

майстри в/н, 

кл.керівники 

2 До Дня фізичної культури і 

спорту провести «День 

здоров’я» 

20 

вересня 

Стадіон та 

спортивні 

майданчики 

Рада КФК, 

керівник ф/в, 

майстри в/н, 

кл.керівники 

3 До Дня туризму та Дня 

всиновлення в Україні  

організувати: 

-  змагання зі спортивно-

оздоровчого туризму серед 

здобувачів освіти з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

маршрутом  

Вересень  Соц. педагог, 

Рада КФК 

4 До дня Українського козацтва 

організувати спортивно-

розважальний конкурс: 

«Козацькі розваги» (гирьовий 

спорт) 

Жовтень Спортивні 

зали 

Рада КФК, 

керівник ф/в, 

5 Провести змагання з тенісу листопад Тенісний зал Рада КФК, 

керівник ф/в 
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6 Організувати змагання з міні-

футболу, плавання 

Січень-

березень 

 Рада КФК, 

керівник ф/в 

7 Провести День здоров’я : 

«Козацький гарт» 

квітень Стадіон та 

спортивні 

майданчики 

Рада КФК, 

керівники ф/в, 

майстри в/н, 

кл.керівники 

8 Провести моніторинг здоров'я 

здобувачів освіти 

Вересень  Практичний 

психолог, соц. 

педагог, мед 

працівник 

9 Провести анкетування серед 

здобувачів освіти: 

 І курс - з метою виявлення 

професійної спрямованості;  

вивчення домінуючих 

здібностей; 

діагностика виявлення рівня 

агресивності. 

Вересень Навчальні 

аудиторії 

Практичний 

психолог 

10 Провести диспути в навчальних 

групах «Шкідливі звички – 

шлях у безодню» - І курс; 

« СНІД - міфи та реальність» - ІІ 

курс; 

Культура статевих відносин» - 

ІІІ курс 

Вересень Навчальні 

аудиторії 

Керівники 

груп, майстри 

в/н 

11 Провести конкурс стіннівок 

«Скажемо наркотикам –Ні» 

Жовтень Вестибуль Керівники 

груп, майстри 

в/н 

12 Психологічний тренінг для 

першокурсників «Курити чи не 

курити?» 

Жовтень-

листопад 

Кабінет 

психолога 

Практичний 

психолог 

13 Відеолекторій «Алкогольний та 

наркотичний терор» 

Листопад Навчальні 

аудиторії 

Керівники 

груп, майстри 

в/н 

14 До Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом організувати: 

o Виставкау стіннівок; 

o Бесіду «Що ми знаємо про 

СНІД» 

o Виховну годину «СНІД – 

загроза майбутнього»  

o Диспут серед здобувачів освіти 

«Про моральність випадкових 

зв’язків» 

Грудень Приміщення 

Центру 

Заст. дир-ра з 

НВР, 

керівники 

груп, майстри 

в/н 
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15 Провести виховні години в 

навчальних групах «За хмарою 

тютюнового диму» 

Січень Навчальні 

аудиторії 

Керівники 

груп, майстри 

в/н 

16 Провести в навчальних групах 

круглі столи «У чому запорука 

здоров’я?» 

Лютий Навчальні 

аудиторії 

Керівники 

груп, майстри 

в/н 

17 Провести волейбольний турнір: 

«Кубок директора» 

Лютий Спортивні 

зали 

Рада КФК, 

керівник ф/в, 

18 Провести виховні години в 

навчальних групах «Викрадач 

розуму – алкоголь» 

Березень Навчальні 

аудиторії 

Керівники 

груп, майстри 

в/н 

19 Провести в навчальних групах 

виховні години «Не будьте собі 

ворогом» 

Квітень Навчальні 

аудиторії 

Керівники 

груп, майстри 

в/н 

20 До Міжнародного дня боротьби 

з тютюнопаління організувати: 

- акцію «Тиждень без тютюну»;  

- бесіди в навчальних групах: 

«Зроби вибір на користь 

здоров’я» 

 

Травень 

 

Приміщення 

Центру 

Навчальні 

аудиторії 

 

Заст. дир-ра з 

НВР, 

Керівники 

груп, майстри 

в/н 

21 Провести виховну годину 

«Обережно - СНІД» 

Червень Навчальні 

аудиторії 

Керівники 

груп, майстри 

в/н 

22 Втілення програми МОН 

України та ПРООН/ ЮНЕЙДС 

«Рівний-рівному» за модулями 

Протягом 

року 

Конференц 

зала 

Практичний 

психолог 

23 Індивідуальна робота 

діагностично-профілактичного 

напрямку з «групою ризику» 

постійно Кабінет 

психолога 

Практичний 

психолог 

24 Зустрічі з представниками 

Центру соціальних служб для 

сім’ї ,дітей та молоді 

Московського району з 

профілактики наркоманії, 

токсикоманії та інших 

громадських організацій (за 

окремим планом) 

Протягом 

року 

Актова зала Заст. дир-ра з 

НВР 

ІІ.6 Трудове виховання 

1 Організувати роботу по 

впорядкуванню території та 

приміщень Центру 

протягом 

року 

Територія 

Центру 

Заст. дир-ра з 

НВР, заст дир 

з АГЧ 

2 Екскурсії до базових 

підприємств для здобувачів 

освіти І курсу 

Жовтень  Керівники 

груп, майстри 

в/н 
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3 Виставка художньої та 

технічної творчості :“Мене 

батько навчив, мене ненька 

вчила…”. 

Листопад вестибюль Керівники 

груп, майстри 

в/н 

4 Бесіда „Культура праці” для 

випускних груп 

Лютий Актова зала Керівники 

груп, майстри 

в/н 

5 Година правових знань: 

“Трудове законодавство про 

працю підлітка”. 

Перед 

виходом 

груп на 

виробнич

у 

практику 

Актова зала Викладач 

правознавства, 

ст. майстри. 

ІV   Робота з батьками 

1 Проведення загальних зборів 

для батьків здобувачів освіти 

першого року навчання: 

- Правила для здобувачів освіти 

та традиції ДНЗ «РЦПО БТ ХО» 

- Позаурочна зайнятість 

здобувачів освіти та організація 

їх дозвілля 

- Про підсумки успішності 

здобувачів освіти за І семестр 

 

 

 

жовтень 

 

лютий 

 

 

Актова зала 

Заступники 

директора 

2 Визначення батьківських 

комітетів в групах та 

піклувальної ради Центру 

жовтень 

 

Навчальні 

аудиторії 

Керівники 

груп, майстри 

в/н 

3 Засідання батьківського 

комітету 

 

один раз 

на 

квартал 

Кабінет 

соціального 

педагога 

Заст. дир-ра з 

НВР 

4 Організація роботи 

консультаційної служби для 

батьків 

протягом 

року 

Кабінет 

соціального 

педагога 

Заст. дир-ра з 

НВР, 

психолог,соц. 

педагог 

5 Тримати під постійним 

контролем неблагополучні сім’ї. 

Підтримувати зв’язок з 

родинами, де виховуються учні, 

схильні до правопорушень 

постійно Кабінет 

соціального 

педагога 

Заст. дир-ра з 

НВР, 

психолог,соц. 

педагог 

6 Проведення загальних зборів 

для батьків здобувачів освіти 

старших курсів: 

- Про  виробничу практику на 

підприємствах 

 

 

Жовтень 

 

лютий 

 

 

 

Актова зала 

Заст. дир-ра з 

НВР 

Керівники 

груп, майстри 

в/н 
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- Про підсумки успішності 

здобувачів освіти за І півріччя; 

7 Проведення загальних 

батьківських зборів для 

випускних груп: 

- Про переддипломну практику та 

працевлаштування здобувачів 

освіти випускних груп 

 

лютий 

 

Актова зала 

 

Заст. дир-ра з 

НВР 

8 День відкритих дверей березень Навчальний 

корпус 

Заступники 

директора 

9 Співбесіди з батьками 

абітурієнтів 

червень-

серпень 

Навчальний 

корпус 

Заступники 

директора 

10 Індивідуальні бесіди з батьками постійно Навчальні 

аудиторії 

Керівники 

груп, майстри 

в/н 
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Розділ 6. 

Фізична підготовка 
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№ 

з/

п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

І. Організаційно-навчальна робота. 

1. Підготувати плани навчального 

процесу з фізичної культури 

(навчальний план, графік 

навчального процесу, робочий 

план). 

Вересень 

2021 

Керівник фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

2. Провести вибори фізоргів груп. Вересень- 

жовтень 

2021 

Керівник фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

3. Організувати і провести звітно-

виборчі збори колективу фізичної 

культури 

Протягом 

року 

Спортивна спілка  

4. Проводити щомісячно засідання 

Спортивної спілки з 

організаційних питань. 

    Щомісячно 

року 

Керівник фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

5, Організувати заняття для 

підвищення практичних навичок 

у проведенні фізкультпауз, 

хвилин майстрів виробничого 

навчання, класних керівників. 

Протягом 

року 

Спортивна спілка  

6. Оновлення інструктивних, 

інформаційних стендів. 

Протягом 

року 

Керівник фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

7. Проведення спортивних вечорів, 

зустрічей з відомими 

спортсменами. 

Протягом 

року 

Керівник фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

II. Методична робота. 

1. Участь у роботі обласних 

семінарів - практикумів, шкіл 

передового педагогічного 

досвіду. 

Згідно 3 

планом 

роботи НМЦ 

ПТО у ХО 

Керівник фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

2. Участь у роботі методичної 

комісії ДНЗ «РЦПО БТ ХО». 

Методичні розробки уроків та 

позакласних заходів. 

За планом 

роботи МК. 

Згідно з 

планом 

роботи НМЦ 

ПТО ХО 

Керівник фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

Ш. Фізкультурно-масова робота. 

1. Організовувати роботу 

спортивних гуртків та секцій. 

Протягом 

2021/2022 

навч. року 

Керівник фізичного 

виховання, 

викладачі 
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1 2 3 4 5 

2. 

 

Розробити Положення про 

змагання і календарний план 

проведення Спартакіади серед 

здобувачів освіти ДНЗ «РЦПО БТ 

ХО» 

Вересень 

2021 

Керівник фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

3. Провести змагання на Кубок з 

футболу серед навчальних груп 

ДНЗ «РЦПО БТ ХО» 

Жовтень 

2021 

Спортивна спілка, 

керівник фізичного 

виховання, 

викладачі, майстри 

в/н, кд, керівники 

 

4 Провести змагання з легкої 

атлетики серед навчальних груп 

ДНЗ «РЦПО БТ ХО» 

Жовтень 

2021 

Спортивна спілка 

керівник фізичного 

виховання, 

викладачі, майстри 

в/н, кл. керівники 

 

5 Провести змагання, присвячені 

Дню Української армії «Козацькі 

розваги». 

Листопад 

2021 

Спортивна спілка 

керівник фізичного 

виховання, 

викладачі, майстри 

в/н, кл. керівники. 

 

6. Провести змагання на Кубок з 

стрітболу серед навчальних груп 

ДНЗ «РЦПО БТ ХО» 

Грудень 

2021 

Спортивна спілка, 

керівник фізичного 

виховання, 

викладачі, майстри 

в/н, 

 

7 Провести змагання з настільного 

тенісу 
Січень 

2022 

Спортивна спілка, 

керівник фізичного 

виховання, 

викладачі, майстри 

в/н, кл. керівники 

 

8. 

Провести змагання на «Кубок 

директора» з волейболу серед 

навчальних груп ДНЗ «РЦПО БТ 

ХО» 

Лютий 

2022 

Спортивна спілка, 

керівник фізичного 

виховання, 

викладачі, майстри 

в/н, кл. керівники 

 

9. 

Провести змагання з плавання 

серед навчальних груп ДНЗ 

«РЦПО БТ ХО» 

Лютий 

2022 

Спортивна спілка, 

керівник фізичного 

виховання, 

викладачі, майстри 

в/н, кл. керівники 

 

10 

Забезпечити участь здобувачів 

освіти ДНЗ «РЦПО БТ ХО» у 

змаганнях обласного управління 

фізичної культури і спорту. 

Протягом 

2021/2022 

навч. року 

Спортивна спілка  
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1 2 3 4 5 

IV. Фізкультурно-оздоровча робота. 

1  Створити групи оздоровчої 

спрямованості. Вересень 

2021 

Керівник фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

2. Провести «Дні здоров’я», 

- легкоатлетичні вправи 

- спортивно - оздоровчі турніри 

Вересень 

2021 

Квітень 

2022 

Керівник фізичного 

виховання, 

викладачі, майстри 

в/н, кл. керівники 

 

3. Організувати роботу з 

здобувачами освіти, віднесеними 

за станом здоров’я до спеціальної 

медичної групи. 

Вересень 

2021 

Керівник фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

4. Сприяти організованому 

проведенню поглибленого 

медичного огляду. 

Вересень- 

жовтень 

2021 

Спортивна спілка  

5. Організувати проведення 

профілактичних бесід «За 

здоровий спосіб життя». 

Щомісяця 

протягом 

2021/2022 

навчального 

року 

Спортивна спілка  

6 Забезпечити проведення 

оздоровчих заходів у режимі 

навчального дня. 

Щоденно 

протягом 

2021/2022 

навчального 

року 

Спортивна спілка  

V. Фінансово-господарська діяльність. 

1. Підтримання стану матеріально-

спортивної бази в належному 

стані. 

Щоденно 

протягом 

2021/2022 

навчального 

року 

Керівник фізичного 

виховання, 

викладач 

 

2 Придбання спортивного 

інвентарю. 

За 

кошторисом 

2021/2022 

навчального 

року 

Керівник фізичного 

виховання 
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Розділ 7. 

Контроль за організацією 

освітнього процесу 
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№ 

з/п 

Що 

контролюється 
Мета контролю 

Хто 

контрол

ює 

Термін 

контролю 

Аналіз 

підсумків 

контролю 

1. Ведення 

журналів 

викладачами та 

майстрами 

виробничого 

навчання 

Дотримання інструкції 

з ведення журналів: 

накопиченість оцінок. 

Опитування, 

відповідність дат 

проведення уроків у 

журналах 

теоретичного та 

виробничого навчання 

розкладу занять. 

Виконання навчальних 

планів і програм. 

Заступник 

директора 

з 

НВР, 

методист, 

старший 

майстер 

2 рази на 

семестр,  

 

1 раз 

на місяць,  

 

 

 

 

 

1 раз на 

тиждень 

Обговорення 

на нараді при 

директорові, 

педраді, 

інструктивно- 

методичних 

нарадах 

 

 

 

 

2. 

Ведення журналів 

класних 

керівників, 

майстрів в/н груп 

аналіз планів: виховної 

роботи навчальних 

груп, стан виконання 

Закону України «Про 

мову», своєчасність 

виконання 

запланованих заходів, 

виконання вимог до 

ведення журналів. 

Заступник 

директора 

з НВхР 

1 раз на 

місяць 

Обговорення 

на 

інструктивно- 

методичних 

нарадах 

  

3. Взаємо- 

відвідування 

уроків 

Частота відвідування 

уроків, якість та 

глибина 

аналізу відвіданих 

уроків. Робота 

викладачів над 

особистими науково- 

методичними 

проблемами; позитивні 

знахідки; позитивний 

досвід викладача. 

Голови 

методичн

их 

комісій, 

методист 

1 раз на 

семестр 

(січень, 

травень) 

Обговорення 

на 

засіданнях 

методичних 

комісії 

 

 

4. Плани роботи і 

протоколи 

засідань 

методичних 

комісій 

Виконання планів 

роботи, якість 

оформлення 

протоколів засідань 

комісій. 

Заступник 

директора 

з НМР, 

методист 

2 рази на 

рік 

Обговорення 

на 

інструктивно- 

методичних 

нарадах, 

педраді 

5. Уроки, 

лабораторно- 

практичні заняття 

Якість знань 

здобувачів освіти, 

прищеплення їм 

навичок 

Заступник 

директора 

НМР, 

голови 

Протягом 

2021/2022 

 

Обговорення 

на 

інструктивно- 

методичних 
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конспектування, 

міжпредметні зв'язки, 

технічні засоби 

навчання, 

комп'ютеризація 

навчального процесу, 

професійна 

спрямованість 

предметів 

загальноосвітньої 

підготовки. 

методич. 

комісій, 

методист 

нарадах, 

педраді, 

засіданнях 

методичних 

комісій 

6. Засідання 

методичних 

комісій 

Систематичність 

відвідування 

викладачів та майстрів 

виробничого навчання, 

підготовка 

запланованих заходів, 

актуальність 

обговорюваних питань 

виконання прийнятих 

рішень. 

Заступник 

директора 

з НВР, 

НМР, 

методист 

1 раз на 

місяць (2 

четвер) 

Обговорення 

на засіданнях 

педради, ІМН 

7. Виховні години 

тематичні лінійки, 

вечори 

Якість підготовки і 

проведення виховних 

годин, тематичних 

лінійок, присутність 

здобувачів освіти на 

заходах, виховний 

потенціал заходів, 

зв'язок з майбутньою 

професією. 

Заступник 

директора 

з НВхР 

Щотижня 

за графіком 

о 8-00 

Обговорення 

на 

інструктивно- 

методичних 

нарадах, 

м/к класних 

керівників і 

майстрів в/н 

8. Предметні гуртки 

та гуртки 

технічної 

творчості 

здобувачів освіти 

Відвідування 

здобувачами освіти 

занять гуртків, 

виконання планів 

роботи, ефективності 

проведеної роботи. 

Заступник 

директора 

з НВР 

двічі на рік 

(лютий, 

травень) 

2021/2022  

Обговорення 

на педраді 

9. Кабінети та 

лабораторії 

Виконання планів 

роботи кабінетів та 

лабораторій. 

Дотримання правил 

безпеки праці. 

Справність приладів та 

обладнання. Необхідні 

меблі в кабінетах, їх 

стан. 

Заступник 

директора 

з НМР, 

методист 

Двічі на рік 

(січень, 

травень) 

2021/2022  

Обговорення 

на педраді 
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1 2 3 4 5 6 

10. Навчальні 

майстерні 

Наявність комплексного 

методичного 

забезпечення професій. 

Виконання програм 

виробничого навчання. 

Дотримання правил з 

охорони праці Співпраця 

майстрів виробничого 

навчання з предметними 

комісіями спеціальних 

дисциплін. 

Заступник 

директора 

з НМР, 

НВР, 

методист 

Двічі на рік 

(лютий, 

травень) 

2021/2022 

Обговорення 

на педраді 

11. Консультації Відвідування. 

Якість проведених 

занять.  

Аналіз результатів. Облік 

роботи. 

Голови 

МК, 

заступник 

директора 

з НВР 

Щомісяця Обговорення 

на засіданнях 

методичних 

комісій 

12. Письмові 

екзаменаційні 

або творчі 

роботи 

Тематика письмових 

екзаменаційних робіт, 

ступінь їх оновлення, 

актуальність, якість 

робіт. Своєчасне 

виконання графіків робіт.  

Заступник 

директора 

з НВР, 

методист 

Двічі на рік Обговорення 

на педраді 

13. Документація 

викладачів. 

Методичне 

забезпечення 

поточного та 

підсумкового 

контролю знань 

здобувачів освіти 

Відповідність 

документації навчальним 

планам. Наявність 

матеріалів державної 

підсумкової атестації, 

варіантів обов'язкових 

контрольних робіт за 

навчальними планами. 

Заступник 

директора 

з 

НВР, 

методист, 

голови 

м/к 

Двічі на рік 

(грудень, 

травень) 

2021/2021 

 

Обговорення 

на 

інструктивно- 

методичних 

нарадах 

14. Звіти здобувачів 

освіти з 

лабораторних та 

практичних робіт 

Дотримання вимог 

оформлення, зберігання, 

перевірка їх 

викладачами. 

Заступник 

директора 

з НВР, 

методист 

Квітень 

2021 

Обговорення 

на 

засіданнях 

методичних 

комісій 

15. Звіти з 

виробничого 

навчання та 

виробничої 

практики 

(щоденники) 

Наявність та якість звітів 

здобувачів освіти, 

дотримання 

орфографічного та 

графічного режимів. 

Заступник 

директора 

з НВР, ст. 

майстер 

За 

графіком 

навчальног

о процесу  

Обговорення 

на засіданнях 

методичних 

комісій 
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1 2 3 4 5 6 

16. Комплексні 

кваліфікаційні 

завдання 

Наявність затверджених 

пакетів документів 

комплексних 

кваліфікаційних завдань 

з усіх професій. 

Матеріально-методичне 

забезпечення виконання 

комплексних 

кваліфікаційних 

завдань. 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

Жовтень 

2021 

Обговорення 

на засіданнях 

методичних 

комісій 

17. Комплексні 

контрольні 

завдання з 

професійно- 

теоретичних 

предметів 

Стан дидактичної 

інтеграції професійно- 

теоретичних предметів. 

Створення пакетів 

комплексних 

контрольних завдань 

(теоретичні питання, 

задачі, варіанти 

контрольних завдань). 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

жовтень Обговорення 

на 

інструктивно- 

методичних 

нарадах 

18. Відкриті та 

експерименталь-

ні уроки 

Виконання графіку 

проведення відкритих 

уроків та підготовки до 

них. Розгорнутий план-

конспект або методична 

розробка. Зв'язок з 

індивідуальною 

науково- методичною 

темою та єдиною 

методичною проблемою 

навчального закладу. 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

За 

окремим 

графіком 

Обговорення 

на засіданнях 

педради, 

інструктивно- 

методичних 

нарадах 

19. Державна 

підсумкова 

атестація 

Результати ДПА/ЗНО 

Якість знань здобувачів 

освіти. Матеріально-

методичне 

забезпечення. 

Заступник 

директора з 

НВР,  

методист 

Другий 

семестр 

2021/2022 

 

Обговорення 

на педраді 

20. Робота школи 

молодого 

педагога 

Наявність плану роботи, 

тематики та розкладу 

занять, зразків 

методичної 

документації до уроків 

різних типів з 

використання активних 

методів навчання. 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

Жовтень 

2021 

Обговорення 

на 

інструктивно- 

методичних 

нарадах 

  



83 
 

1 2 3 4 5 6 

21 Відвідування 

здобувачами 

освіти 

теоретичних 

занять і 

виробничого 

навчання 

Контроль здобувачів 

освіти, своєчасний 

початок і закінчення 

уроків. 

Заходи виховного 

характеру щодо 

запобігання запізнень. 

Заступник 

директора з 

НВхР 

Щоденно Обговорення 

на 

інструктивно- 

методичних 

нарадах 

22. Санітарний стан 

приміщень, 

території 

навколо 

ДНЗ «РЦПО БТ 

ХО» 

Якість прибирання та 

чергування. 

Дотримання 

санітарно-гігієнічного 

режиму занять. 

Заступник 

директора з 

ГД 

щоденно Обговорення 

на 

інструктивно- 

методичних 

нарадах 

23 Вивчення та 

впровадження 

новітніх 

технічних і 

педагогічних 

технологій 

Якість вивчення та 

впровадження новітніх 

технічних і 

педагогічних 

технологій 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист, 

старший 

майстер 

щомісяця Обговорення 

на 

інструктивно- 

методичних 

нарадах 
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Розділ 8. 

Методична робота 
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з/п Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Провести засідання 

педагогічної ради  

За окремим 

графіком 

(додаток 3) 

Директор  

2. Провести засідання 

методичних комісій 

За окремим 

графіком 

(додаток 4) 

Методисти, 

Голови 

методичних 

комісій 

 

3 Скласти план-графік 

проведення методичних 

заходів у Центрі на 

2021/2022 н.р 

До 25.06.2021 

(Додаток 1) 

Методисти, 

Голови 

методичних 

комісій 

 

3 Скласти циклограму 

участі педагогічних 

працівників у методичних 

заходах у 2021/2022 н.р. 

До 26.06.2021 

(Додаток 2) 

Методисти, 

Голови 

методичних 

комісій 

 

4 Скласти план роботи 

методичної ради Центру  

До 26.06.2021 

(Додаток 4) 

Методисти, 

Голови 

методичних 

комісій 

 

5 Провести засідання 

методичної ради Центру 

За окремим 

графіком 

Методисти  

4 Провести інструктивно-

методичні наради з 

викладачами, майстрами 

виробничого навчання, 

класними керівниками 

За окремим 

графіком  

Заступники 

директора, 

методисти, 

старші майстри,  

 

4 Здійснити діагностичне 

анкетування педагогів 

щодо визначення 

пріоритетних форм 

колективної методичної 

роботи 

До 15.09 2021  Методисти  

5 Провести теоретичний 

семінар 

«Самомаркетинг педагога: 

ефективні інструменти» 

До 20.09.2021 Методист 

Реуцька Л.В. 

 

6 Провести семінар-

практикум 

20.10.2021 Методист 

Реуцька Л.В 
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з/п Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

«Інструменти для 

організації дистанційного 

навчання засобами 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій»  

7 Провести брейнстормінг 

«Впровадження освітніх 

трендів для забезпечення 

якісної професійної 

підготовки кваліфікованих 

робітників зварювального 

профілю»  

27.10.2021 Методист 

Реуцька Л.В 

 

8 Провести семінар-

практикум 

«Education Hubs: цифрові 

навички». 

17.11.2021 Методист 

Реуцька Л.В 

 

9 Провести методичну 

мозаїка 

«Електронний контент 

педагога: практичні 

аспекти використання 

інформаційно-освітнього 

простору для підвищення 

професійної 

компетентності педагогів»  

03.11.2021 Методист 

Реуцька Л.В 

 

10 Провести круглий стіл 

«Створення сучасного 

дидактичного 

забезпечення з професії – 

запорука професійної 

компетентності та 

конкурентоспроможності 

випускників ЗПО». 

15.12.2021 Методист 

Реуцька Л.В 

 

11 Провести педагогічні 

читання 

«Організація освітнього 

процесу в умовах 

змішаного навчання»  

04.01.2022 Методист 

Реуцька Л.В. 
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з/п Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

12 Провести педагогічну 

конференцію 

(педагогічний подіум) 

"Створення інформаційно-

освітнього середовища 

сучасного закладу освіти» 

06.01.2022 Методист 

Реуцька Л.В 

 

13 Провести коворкінг 

«Сучасні освітні 

технології і педагогічні 

інновації при підготовці 

кваліфікованих робітників 

будівельного напрямку».  

16.02.2022 Методист 

Реуцька Л.В 

 

14 Провести коворкінг 

«Використання хмарних 

сервісів у професійному 

навчанні майбутніх 

кваліфікованих робітників 

професій автомобільного 

транспорту» (Додаток 21) 

 

22.02.2022 Методист 

Реуцька Л.В. 

 

15 Організувати проведення 

естафети педагогічних 

здивувань (про 

використання 

інтерактивних форм і 

методів роботи). (Додаток 

17) 

16.03.2022 Методист 

Реуцька Л.В. 

 

16 Організувати проведення 

освітянськх арабесок 

«Комунікативна 

компетентність педагога». 

(Додаток 22) 

13.04.2022 Методист 

Реуцька Л.В. 

 

17 Провести семінар  

«Смарт-освіта для 

покоління Z» (Додаток 25) 

18.05.2022 Методист 

Реуцька Л.В. 

 

18 Підготувати та провести 

тижні предметів та 

професій (додаток 13) 

За окремим 

графіком 

Методисти, 

голови 

методичних 

комісій 

 

19 Організувати роботу 

творчої групи, що 

За окремим 

графіком 

Методисти  
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з/п Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

організовує інноваційну 

діяльність (додаток 9) 

20 Провести заняття школи 

педагогічної майстерності 

(додаток 5) 

13.10.2021 

19.01.2022 

27.04.2022 

Методисти  

21 Організувати проведення 

групових консультацій 

для педпрацівників 

закладу освіти (10, 11) 

За окремим 

планом-

графіком 

Методисти  

22 Забезпечити умови для 

проведення самоосвітньої 

діяльності педагогів 

Центру, індивідуальної 

методичної роботи 

Постійно Методисти  

23 Організувати роботу 

педпрацівників над 

реалізацією науково-

методичної проблеми 

Протягом 

року 

Методисти  

24 Організувати 

наставництво для молодих 

педагогів 

До 15.09. 2021 Методисти  

25 Провести засідання школи 

професійної адаптації 

молодого педагога 

(додаток 6) 

15.09.2021 

8.12.2021 

23.03.2022 

Методисти  

26 Організувати роботу щодо 

проведення відкритих, 

експериментальних 

уроків, 

взаємовідвідування уроків 

(додаток 7,8) 

Постійно, за 

графіком 

Методисти  

27 Забезпечити проведення 

моніторингових 

досліджень рівня 

професійної 

компетентності 

педагогічних кадрів  

Січень, 

червень 2022 

Методисти  

28 Надати методичну та 

консультативну допомогу 

щодо розробки плануючої 

документації викладачів 

До 10.09.2021 Методисти, 

голови 

методичних 

комісій 
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з/п Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

та майстрів виробничого 

навчання. 

29. Скласти єдиний план 

методичної роботи на 

навчальний рік. 

До 20.08.2021 Заступники 

директора, 

методисти, 

старші майстри, 

голови 

методичних 

комісій 

 

30 Поповнити банк 

педагогічного досвіду 

«Педагогічні надбання» 

(використання 

інноваційних технологій у 

практичній діяльності) 

Протягом 

року 

Методисти  

31. Організувати та провести 

комплекс заходів щодо 

діагностики навчальних 

досягнень здобувачів 

освіти з предметів 

загальноосвітньої, 

загальнопрофесійної  та 

професійно-теоретичної 

підготовки. 

Протягом 

року за 

окремим 

графіком  

Голови 

методичних 

комісій, 

методисти 

 

32 Створити умови для 

вивчення 

педпрацівниками 

сучасних педагогічних та 

виробничих технологій, 

обладнання, техніки. 

Постійно Методисти  

33 Провести огляд роботи 

педагогів щодо створення 

навчально-методичних 

комплексів у кабінетах та 

майстернях 

Березень 2022  Адміністрація, 

методисти, 

голови 

методичних 

комісій 

 

34 Організувати роботу з 

обдарованими та здібними 

здобувачами освіти, 

забезпечити участь в 

обласних олімпіадах, 

Проягом року Методисти  
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з/п Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

конкурсах фахової 

майстерності. 

35 Провести моніторинг 

результативності 

використання ІКТ у 

освітньому  процесі 

Березень 2022 Методисти  

36 Проаналізувати участь 

педагогічних працівників 

Центру у методичній 

роботі, розробити 

інформаційно-методичний 

супровід цієї роботи 

Січень 2022 

Червень 2022 

Адміністрація, 

методисти 

 

37. Забезпечити 

інформаційно-методичний 

супровід атестації 

педагогічних працівників  

За планом 

роботи 

атестаційної 

комісії 

Методисти,  

голови 

методичних 

комісій, 

секретар 

атестаційної 

комісії 
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1 2 3 4 5 

8 Вивчити та узагальнити досвід 

роботи викладачів 

Підопригори Н.В., 

Черепахи О.П. 

 Методист  

9 Організувати проведення 

індивідуальних та групових 

консультацій для педагогічних 

працівників Центру. 

За окремим 

планом-

графіком 

Методист  

10 Забезпечити умови для 

проведення  індивідуальної 

методичної роботи педагогічних 

працівників Центру. 

Постійно Методист  

11 Організувати наставництво для 

молодих майстрів і викладачів 

(закріплення, планування 

роботи, проведення Школи 

молодого педагога). 

Вересень  

За окремим 

планом-

графіком  

Старший майстер 

 

 

Методист 

 

12 Організувати роботу щодо 

проведення відкритих, 

експериментальних уроків, 

взаємовідвідування уроків. 

За окремими 

графіками 

 

Методист 

 

13 Забезпечити проведення 

моніторингових досліджень 

рівня професійної 

компетентності педагогічних 

кадрів  

ДНЗ «РЦПО БТ ХО». 

І семестр, 

ІІ семестр 

 

 

Методист 

 

14 Надати методичну та 

консультативну допомогу щодо 

розробки навчально-плануючої 

документації викладачів та 

майстрів виробничого навчання. 

до 05.09. 

2021 

Методист, голови 

методичної 

комісії 

 

15 Скласти єдиний план методичної 

роботи на навчальний рік. 

до 01.09. 

2021 

Заступник 

директора  

з навчально-

виробничої 

роботи, методист, 

старший майстер, 

голови 

методичної 

комісії 

 

16 Організувати і провести 

комплекс заходів щодо 

Вересень, 

грудень 

2021,  

Методист, 

голови МК 
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діагностики навчальних 

досягнень здобувачів освіти.  

квітень 2021 

1 2 3 4 5 

17 Створити умови для вивчення 

педагогічними працівниками 

сучасних педагогічних і 

виробничих технологій, 

обладнання українських та 

іноземних компаній. 

 

Постійно 

 

Адміністрація,  

методист 

 

18 Створити творчі групи 

викладачів  і майстрів  

виробничого навчання для 

роботи з  підручникотворення в 

умовах закладу освіти, з 

модернізації змісту освіти, з 

обдарованими учнями; 

забезпечити участь педагогічних 

працівників і здобувачів освіти в 

обласних олімпіадах і  конкурсах 

профмайстерності. 

За окремим 

планом 

Методист 

 Голови  

профільних МК 

викладачі, 

 

 

 

19 Організувати корекційну роботу   

з учнями, які мають початковий 

рівень знань. 

За окремим 

планом 

Голови МК 

викладачі, 

методист 

 

20 Провести аналіз участі 

педагогічних працівників у 

навчальній, методичній та 

позакласній роботі. 

Протягом  

року 

Адміністрація,  

методист 

 

21 Забезпечити інформаційно-

методичний супровід атестації 

педагогічних працівників  ДНЗ 

«РЦПО БТ ХО». 

За планом 

роботи 

атестаційної 

комісії 

Голови 

методичної 

комісії,  

секретар 

атестаційної 

комісії 

 

22 Організувати круглий стіл з 

проблемних та нагальних питань 

педагогіки і методики 

викладання серед педагогічних 

працівників. 

Січень, 

травень 

2021 

Методист, 

викладачі 

 

23 Провести олімпіади з 

загальноосвітніх предметів.  

Жовтень  

2021 

Методист, 

голови МК , 

викладачі ЗОП 

 

24 Організувати і провести конкурс 

на кращий дидактичний матеріал 

до уроку серед педагогічних 

працівників. 

Січень, 

червень 

2021 

Методист,  

голови 

методичних 

комісій  
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1 2 3 4 5 

25 Організувати і провести  

конкурси професійної 

майстерності здобувачів освіти 

ДНЗ «РЦПО БТ ХО». 

ІІ семестр 

2021 

Методист,  

голови 

методичних 

комісій  

 

26 Організувати і провести  

конкурс на кращу навчальну 

групу 

ДНЗ «РЦПО БТ ХО» (будівельне 

відділення та автомобільне 

відділення). 

Травень 

2021 

Заступник 

директора  

з НВР, 

методист,  

голови 

методичних 

комісій  

 

27 Організувати і провести 

виставку кращих здобувачів 

освітиських проектів. 

Лютий  

2021 

Методист,  

голови МК 
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Розділ 9. 

Підвищення кваліфікації  

педагогічних 

 працівників 
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 Коригування перспективного 

плану атестації педагогічних 

працівників.  

Серпень 

2021 

Методист 

Реуцька Л.В. 

 

2 Створення атестаційної 

комісії, узгодження її складу з 

профспілковим комітетом. 

Вересень 

2021 року 

Методист 

Реуцька Л.В. 

 

3 Ознайомлення педагогічного 

колективу зі списком 

педагогічних працівників, що 

включені адміністрацією до 

атестації наступного 

навчального року. 

Вересень 

2021 

Методист 

Реуцька Л.В. 

 

4 Складання графіка 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на 

2021/2022 навчальний рік 

Вересень 

2021 

Методист 

Реуцька Л.В. 

 

5. Організація стажування 

майстрів виробничого 

навчання на виробництві з 

метою вивчення сучасних 

технологій, матеріалів, 

техніки 

За окремим 

графіком 

Методисти 

Реуцька Л.В., 

Степанова Н.В.  

 

6 Прийняття заяв педагогічних 

працівників про бажання 

атестуватися, відмову від 

атестації або включення до 

позачергової атестації 

Жовтень 

2021 

Методист 

Реуцька Л.В. 

 

7 Розгляд заяв на проходження 

атестації, затвердження 

графіка проведення атестації, 

доведення його до відома тих, 

що атестуються, під розпис, 

видання наказу про атестацію 

педагогічних працівників 

Жовтень 

2021 

Методист 

Реуцька Л.В. 

 

8 Закріплення педагогічних 

працівників, що атестуються, 

за адміністративними та 

методичними працівниками 

Центру з метою вивчення 

роботи. 

Жовтень 

2021 

Методист 

Реуцька Л.В. 
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1 2 3 4 5 

9. Оновлення матеріалів стенду 

«Атестація педагогічних 

працівників» у методичному 

кабінеті 

Вересень 

2021 

Методист 

Реуцька Л.В. 

 

10 Складання графіків 

проведення відкритих уроків 

та позакласних заходів 

педагогами, що атестуються 

Вересень 

2021 

Методист 

Реуцька Л.В. 

 

11 Планування виступів 

педагогів, які атестуються, з 

творчими звітами на педрадах 

за участю директора, 

засіданнях методичної ради, 

методичних комісій, інших 

методичних заходах. 

Вересень 

2021 

Методист 

Реуцька Л.В. 

 

12. Проведення діагностування з 

метою вивчення 

інформаційних запитів 

педагогічних працівників 

Вересень 

2021 року 

Січень 2022 

року 

Бібліотекар 

Лавренко С.М., 

методист 

Реуцька Л.В. 

 

13. Забезпечення участі 

педагогічних працівників 

всіх категорій у роботі 

обласних семінарів-

практикумів, шкіл 

передового досвіду, обласних 

конкурсів, семінарів, 

вебінарів тощо 

За планом 

НМЦ ПТО 

Методисти  

Реуцька Л.В., 

Степанова Н.В. 

 

14 Реалізація заходів щодо 

самоосвітньої діяльності 

кожного педагога Центру 

(планування роботи, надання 

методичної допомоги в 

організації, моніторинг 

результативності) 

Протягом 

року 

Методисти 

Реуцька Л.В.. 

Степанова Н.В. 

Голови МК 

 

15 Організація роботи 

педагогічних працівників над 

індивідуальною методичною 

темою, над методичними 

розробками тем і уроків, 

проведення відкритих та 

експериментальних уроків 

За окремим 

планом 

Методисти 

Реуцька Л.В., 

Степанова Н.В. 

голови МК 
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1 2 3 4 5 

16 Організація наставництва, 

надання допомоги, 

відвідування індивідуальних і 

групових консультацій 

Постійно за 

графіком 

Методисти  

Реуцька Л.В., 

Степанова Н.В. 

 

17. Організація постійно діючих 

тематичних виставки у 

бібліотеці з метою 

поширення передового 

досвіду, новинок методичної 

літератури, досягнень 

педагогіки, психології, 

техніки і технології 

Січень 

червень 

2022 року 

Бібліотекарі   

18. Запровадження в практику 

індивідуальної методичної 

роботи складання анотованих 

покажчиків опрацьованої 

літератури, періодичних 

видань 

З вересня 

2021 року 

Бібліотекарі 

 

 

19 Створення умов для участі 

педагогічних працівників 

Центру у колективних 

формах методичної роботи 

За єдиним 

планом 

методичної 

роботи 

Методист 

Реуцька Л.В. 

 

 

20. Забезпечення вивчення 

педагогічними 

працівникаминових 

педагогічних і виробничих 

технологій, передового 

досвіду навчання та 

виховання, аналізувати 

результати цієї роботи 

Постійно  

Методисти  

Реуцька Л.В.. 

Степанова Н.В. 

 

21. Забезпечення проведення 

комплексу заходів з атестації 

педагогічних працівників 

закладу освіти 

За планом 

роботи 

атестаційної 

комісії 

Директор 

Амірбеков Г.Д. 

 

22. 
Проведення моніторинг 

участі у методичній роботі 

викладачів, майстрів 

виробничого навчання за 

навчальний рік 

За планом 

роботи 

атестаційної 

комісії 

Заступник 

директора з 

НВР Алатаєва 

О.В., методисти 

Реуцька Л.В., 

Степанова Н.В. 

 

23 Складання характеристик та 

оформлення атестаційних 

листів на встановлення 

кваліфікаційних категорій 

Лютий-

березень 

2022 

Методисти  

Реуцька Л.В., 

Степанова Н.В. 
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1 2 3 4 5 

24 Ознайомлення тих, хто 

атестується, з 

характеристиками в 

атестаційному листі та 

результатами атестації 

Березень-

квітень 

2022 

Методист 

Реуцька Л.В. 

 

25 Видання наказу «Про 

встановлення/підтвердження 

кваліфікаційних категорій 

педпрацівників».  

Квітень 

2022 

Методист 

Реуцька Л.В 

 

26 Подання атестаційних 

матеріалів на засідання 

атестаційної комісії ІІІ рівня 

Квітень 

2022 

Методист 

Реуцька Л.В 
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Розділ 10. 

Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 
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1 

№ 

З/ 

п 

Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форма 

контролю 

Відмітка 

про 

виконай 

ня 

Організаційні заходи 

1. Проведення зборів 

колективу ДНЗ 

«РЦПО БТ ХО» з 

питань охорони 

праці. 

Жовтень 

2021 

Директор, голова 

профспілкового 

комітету 

Протокол — 

2 Оновлення 

інформаційних 

куточків з питань 

охорони праці, 

безпеки 

життєдіяльності 

пожежної безпеки в 

кабінетах, 

майстернях, 

лабораторіях. 

Липень 

2022 

Завідуючі 

кабінетами, 

майстернями, 

лабораторіями. 

Стенди  

Організація роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу 

3. Підготовка наказів: 

про організацію 

роботи з охорони 

праці та безпеки 

життєдіяльності; 

про заборону 

куріння та 

пропаганду 

здорового способу 

життя. 

Серпень 

2021 

Інженер 3 

охорони праці 

Наказ  

4. Перегляд (розробка) 

інструкцій з 

охорони праці, 

безпеки 

життєдіяльності. 

IV квартал 

2022 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

навчального 

закладу 

Інструкції, 

Наказ про 

затвердження 

інструкцій та 

введення їх в 

дію 

 

5. Забезпечити 

контроль за 

виконанням вимог 

законодавства з 

охорони праці 

Постійно Інженер з 

охорони праці 

Наказ, 

Інструкції 
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1 2 3 4 5 6 

6. Використовувати 

обладнання, спеціальні 

пристрої, що 

забезпечують зручне 

виконання робіт на 

висоті 

Протягом 

року 

Старший майстер Інструкція  

7. Реконструювати 

санітарно - побутові 

приміщення з метою 

доведення їх до 

чинних норм, 

додатково обладнати 

ці приміщення 

сучасними 

пристроями. 

Протягом 

року 

Заст. директора з 

адміністративно- 

господарської 

частини 

План 

господарської' 

діяльності 

 

8. Забезпечити 

працівників та 

здобувачів освіти 

засобами 

індивідуального і 

колективного захисту, 

миючими та 

знешкоджуючими 

засобами 

Протягом 

року 

Завідуючий 

господарством 

Наказ  

9. Проводити обов’язкові 

попередні та 

періодичні навчання та 

інструктажі з 

працівниками 

Протягом 

року 

Керівники 

структурних 

підрозділів ДНЗ 

«РЦПО БТ ХО» 

Наказ  

10 Проводити 

обов’язковий вступний 

інструктаж з охорони 

праці з здобувачами 

освіти 

Вересень 

2021 

Інженер з охорони 

' праці 

Наказ  

И Забезпечити всі 

служби, ділянки 

засобами з надання 

медичної допомоги 

Протягом 

року 

Медичний брат Наказ  

12 Провести ревізію 

системи опалення та 

водопостачання і 

довести нормативи 

температурного 

режиму до норми 

До 15 

жовтня 

2021 

Заст. директора з 

адміністративно- 

господарської 

частини 

Наказ  
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13 Надавати методичну 

допомогу з питань 

охорони праці 

Протягом 

року 

Інженер з охорони 

праці 

Інструкції  

14 Перевірити стан 

експлуатації і 

утримання будівель, 

споруд і територій 

згідно з чинним 

законодавством 

України з питань 

охорони праці 

Постійно 

протягом 

року 

Інженер 

з охорони праці, 

технік 

Наказ, 

Інструкції 

 

15 Забезпечити 

працівників 

нормативно - 

правовими 

документами та 

інструкціями 

Протягом 

року 

Інженер з охорони 

праці 

Наказ  

16 Розробити заходи до 

проведення місячника 

охорони праці до 

Всесвітнього Дня 

охорони праці. 

Березень- 

квітень 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

навчального 

закладу 

План 

проведення 

місячника 

охорони праці 

 

Контроль за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності 

17 Контроль за 

дотриманням 

санітарно-гігієнічних 

вимог у приміщеннях 

ДНЗ «РЦПО БТ ХО» 

III декада 

2021/2022 

Завідуючий 

господарством 

Наказ  

18 Перевірка наявності 

первинних засобів 

пожежогасіння і 

забезпечення 

відповідних служб і 

кабінетів 

вогнегасниками. 

Вересень 

2021 

Завідуючий 

господарством 

Довідка  

19 Контроль за 

веденням журналів 

реєстрації 

інструктажів. 

До 

01.10.2021 

Інженер охорони 

праці 

Нарада при 

директорі 
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Розділ 11. 

Удосконалення 

навчально-матеріальної 

бази 
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 
Замовити нову навчальну, методичну і 

довідкову літературу 

Вересень, 

жовтень 

2021 

Бібліотекар, 

методист 

2 
Підготувати необхідну літературу для 

забезпечення освітнього процесу 

Вересень 

2021 
бібліотекар 

3 
Підготувати кабінети, майстерні і 

спортивну залу до початку 2021/2022 н.р. 

до 

30.08.2021 

Викладачі, майстри 

в/н 

4 Забезпечити навчальні майстерні 

необхідними матеріалами і сировиною 

Протягом 

року 

Ст. майстер, зав. 

майстернями, 

майстри в/н 

5 

Проводити планово  профілактичний 

ремонт устаткування в навчальних 

майстернях 

Протягом 

року, згідно 

графіка 

Зав. майстернями, 

механік. 

6 

Продовжувати оснащення кабінетів, 

навчальних майстерень необхідними 

дидактичними засобами навчання у 

відповідності з введенням нових планів і 

програм Державних стандартів ПТО 

Протягом 

освітнього 

року 

Ст. майстри, зав. 

кабінетом, майстри 

в/н 

7 

Поповнювати програмне забезпечення 

персональних комп’ютерів новими 

програмами, розробками 

Постійно 
Ст. майстри, інженер 

- електронник 

8 

Продовжувати оснащення навчально-

практичних центрів“ KNAUF” та 

”Тріора“ необхідними дидактичними 

засобами навчання 

Постійно 
Ст. майстер, 

майстри в/н 

9 

Забезпечити навчальні майстерні 

сучасними матеріалами, технічними 

пристроями навчання, інструментом 

Протягом 

року 

Заст. дир. з НВР, ст. 

майстер, зав. 

майстернями, 

методист, майстри 

в/н 

10 

 Обладнання кабінетів для підготовки за 

професіями «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів», 

«Електрогазозварник», «Машиніст крана 

автомобільного» комп’ютерами, 

проекторами, навчальною і довідниковою 

літературою для забезпечення якісної 

підготовки кваліфікованих робітників 

Протягом 

року 

Заст. дир. з НВР, ст. 

майстер, зав. 

майстернями, 

методист, майстри 

в/н 

11 

Реконструкція майстерні з професії 

«Електрогазозварник», «Монтажнік 

гіпсокартонних конструкцій» 

Протягом 

року 

Заст. дир. з НВР, ст. 

майстер, зав. 

майстернями, 

методист, майстри 

в/н 
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Розділ 12. 

Професійно-орієнтаційна 

робота 
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№  

з

/

п  

Місяць Заходи Відповідальний 
Термін 

виконання 

1 

 Закріпити педагогічних працівників за 

навчальними закладами Харківської 

області 

Штаб 

профорієнтації 

До 

15.10.2021 

2 

 Розробити бланк-звітності для збору 

даних 

Штаб 

профорієнтації 

До 

15.10.2021 

3 

Ж
о

в
те

н
ь 

2
0
2
1
 

Зібрати базу даних випускників 2021 

року (к-ть класів, к-ть здобувачів 

освіти, контакти, можливість 

відвідування та дати проведення 

батьківських зборів, профорієнтаційних 

заходів, Дня відкритих дверей) 

Заст. директора 

з НВР 

До 

01.11.2021 

4 

 

Скласти графіки відвідування 

загальноосвітніх шкіл для проведення 

профорієнтаційної роботи в 2021/2021 

році 

Заст. директора 

з НВхР 

До 01.11. 

2021 

5 

Розробити проект буклету на вступну 

кампанію 2021 року 

Заст. директора з 

НВихР 

До 26.10. 

2021 

6 
Розробити презентацію освітнього 

закладу 

Заст.директора 

з НВР 

До 01.11. 

2021 

7 

Л
и

ст
о
п

ад
 2
0
2
1
 

Розробити макети рекламної продукції 

(листівки, календарі, блокноти, пакети) 

Заст. директора з 

НВихР 

До 01.12. 

2021 

8 

Провести аналіз ринку рекламних 

послуг, виготовлення рекламної 

продукції 

Заст.директора з 

НВихР До 01.12. 

2021 

9 

Сформувати заявку на регіональне 

замовлення на 2021/2021 навчальний 

рік 

Заст.директора 

з НВР 

До 01.12. 

2021 

10 Розробити сценарій виступу агітаторів 

Заст.директора 

з НВхР 

До 01.12. 

2021 

11 

Г
р
у
д

ен
ь,

 

2
0
2
1
 

Замовити рекламну продукцію в межах 

фінансування 

Заст.директора з 

НВихР 

 

12 

Провести аналіз ринку рекламних 

послуг на районних радіо та 

телебаченні 

Заст.директора з 

НВихР 

До 

01.01.2022 

13 

С
іч

ен
ь,

 

2
0
2
2
 Вивчити статистичні дані щодо 

народжуваності в Харківській області 

та порівняти їх з станом набору за 

останні 10 років. 

Інженер-

програміст 

До 

01.02.2022 

14 

Л
ю

ти

й
, 

2
0
2
2
 Замовити рекламну продукцію в межах 

фінансування 

Заст.директора з 

НВихР 

 

15 Організувати профорієнтаційні заходи Заст.директора з 18.02.2022 
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в містах області. Організувати роботу 

пунктів професійної консультації з 

вибору професій 

НВихР, 

Заст.директора 

з НВР 

16 

Б
ер

ез
ен

ь,
 

2
0
2
2
 

Організувати профорієнтаційні заходи 

в районі м.Студентська, Героїв праці, 

Барабашова, ТРК Караван, Дафі 

Заст.директора з 

НВихР, 

Заст.директора 

з НВР 

4-7.03.2022 

17 
Організувати тиждень відкритих 

дверей 

Заст.директора з 

НВихР, 

Заст.директора 

з НВР 

25-

29.03.2022 

18 Замовити рекламну продукцію в межах 

фінансування 

Заст.директора з 

НВихР 

 

19 

К
в
іт

ен
ь,

 

2
0
2
2
 

Організувати екскурсії по ДНЗ «РЦПО 

БТ ХО» для здобувачів освіти шкіл 
Заст.директора 

з НВР 

За 

потребою 

20 
Замовити рекламну продукцію в межах 

фінансування 

Заст.директора з 

НВихР 

 

21 
Розмістити рекламу в міському 

транспорті 

Заст.директора з 

НВР 

 

22 

Т
р

ав
ен

ь
, 

2
0
2
2
 

Брати участь у виставці технічної 

творчості серед ПТНЗ області 

Заст.директора 

з НВР 

За 

графіком 22 

23 

Розмістити рекламу на інформаційних 

дошках будинків  

Заст. директора 

з НВР  

24 
Замовити рекламу на районних радіо та 

телебаченні 

Заст.директора 

з НВхР  

25  

Замовити рекламну продукцію в межах 

фінансування 

Заст. директора 

з НВхР  

26  

Розробити бланки заяв, журналів та 

оновити інструкцію для роботи 

приймальної комісії 

Заст.директора 

з НВР 

До 

10.05.2022 

27 

  
Обладнати приймальну комісію 

комп'ютером та ксероксом 

Заст.директора 

з НВР 

До 

11.05.2022 
28 

  

Організувати заняття для працівників 

приймальної комісії 

Заст.директора 

з НВР 

До 

15.05.2022 

29 

  

Організувати роботу приймальної 

комісії 

Заст.директора 

з НВР 

До 

20.05.2022 

30 

  

Скласти графік роботи педагогічних 

працівників 

в приймальній комісії під час літніх 

канікул 

Заст.директора з 

НВР 

До 

01.06.2022 

31  

Проводити роботу в навчальних 

закладах Харкова (ВНЗ та технікумах) з 

студентами заочної форми навчання, 

що навчаються за контрактом. методист 

Протягом 

року 
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1 2 3 4 5 

32 

 

Червень, 

2022 

Контролювати роботу приймальної 

комісії 

Заст.директора з 

НВР  

33  

Надсилати оперативну інформацію 

щодо прийому 2021/2022 н.р. до 

Департаменту науки і освіти ХОДА 

Заст.директора з 

НВР 

За 

графіком 

34 

Липень, 

2022 

Проводити профорієнтаційну роботу на 

стратегічних пунктах 

Штаб 

профорієнтації  

35 

  

Контролювати роботу приймальної 

комісії 

Заст.директора з 

НВхР  

36 

  

Надсилати оперативну інформацію 

щодо прийому 2021/2022 н.р.  до 

Департаменту науки і освіти ХОДА 

Заст.директора з 

НВР 

За 

графіком 

37  

Проводити роботу в навчальних 

закладах Харкова (ВНЗ та коледжів) з 

студентами заочної форми навчання, 

що навчаються за контрактом. методист  

38 

Серпень, 

2022 

Контролювати роботу приймальної 

комісії 

Заст.директора з 

НВР  

39  

Розмістити рекламу в приміських 

поїздах 

Заст.директора з 

НВхР  

40  

Проводити профорієнтаційну роботу на 

стратегічних пунктах 

Штаб 

профорієнтації  

41  

Проводити роботу в навчальних 

закладах Харкова (ВНЗ та коледжах) з 

студентами заочної форми навчання, 

що навчаються за контрактом. методист  

43 Постійно Оновлювати сайт ДНЗ «РЦПО БТ ХО» 

Інженер-

програміст  

44 Постійно 

Відвідувати загальноосвітні школи з 

профорієнтаційною метою відповідно 

до складеного графіка 

Педагогічні 

працівники 

За окремим 

графіком 

45 Постійно 

Організувати роботу майстрів в/н та 

класних керівників щодо залучення 

здобувачів освіти групи до 

профорієнтаційної роботи 

Заст.директора з 

НВхР  

46 Постійно 

Співпрацювати з Центром зайнятості 

відповідно плану 

Заст.директора з 

НВхР  
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Розділ 13. 

Фінансово-господарська та 

навчально-виробнича 

діяльність 
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№ 

з/

п 

Зміст роботи 
Термін 

проведення 
Відповідальний 

Фінансова діяльність 

1 

Своєчасно і якісно скласти річний 

звіт та штатний розпис освітнього 

закладу згідно з чинним 

законодавством України 

Згідно 

затвердженого 

графіка 

Гол. бухгалтер 

2 

Скласти кошторис доходів і видатків 

на 2022 рік з урахуванням потреб 

установи, наявними лімітами 

доведеними Департаментом науки і 

освіти 

Згідно 

затвердженого 

графіка 

Гол. бухгалтер 

3 

Своєчасно перераховувати заробітну 

плату і стипендії при внесені змін до 

законодавчих актів. 

Постійно Гол. бухгалтер 

4 

Перевіряти своєчасне і якісне 

складання місячних меморіальних 

ордерів 

Згідно графіку 

документообігу 

Гол. бухгалтер 

5 

Перевіряти ведення карток обліку 

касових та фактичних видатків, 

карток основних засобів. 

Постійно 

Гол. бухгалтер 

бухгалтер 

бухгалтер 

6 

Контролювати проведення раптових 

перевірок залишків товарно - 

матеріальних цінностей у матеріально 

- відповідальних осіб. 

Раз у квартал 
Гол. Бухгалтер 

бухгалтер 

7 

Своєчасно складати і здавати місячні 

і квартальні звіти до казначейства, 

Департаменту науки і освіти, 

податкової інспекції, відділу 

статистики, пенсійного фонду, фондів 

соціального страхування. 

Згідно графіка 

документообігу 
Гол. бухгалтер 

8 

Підготувати і здати бюджетні 

пропозиції на 2022 рік до 

Департаменту науки і освіти. 

Згідно графіка Гол. бухгалтер 

9 

Вести контроль за станом особових 

справ здобувачів освіти ДНЗ «РЦПО 

БТ ХО» 

Вересень 

Жовтень 2021 р. Головний бухгалтер 

10 

Контролювати ведення журналів 

теоретичного і виробничого 

навчання. 

Постійно Головний бухгалтер 

11 

Контролювати проведення повної 

щорічної інвентаризації. 

Жовтень 

Листопад 

2021 

Гол. бухгалтер 

бухгалтер 
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1 2 3 4 

12 

Проводити аналіз і доводити 

інформацію до адміністрації Центру, 

щодо змін у законодавчій базі. 

Протягом року Головний бухгалтер 

13 

Інформувати про зміни і доповнення, 

зазначені в постановах Кабінету 

Міністрів України і Верховної Ради, 

що стосується системи ЗП(ПТ)О 

Протягом року Головний бухгалтер 

18 
Контролювати складання тарифікації 

на 2021/2022 н.р. 

Серпень 

Вересень 

Гол. бухгалтер 

юрисконсульт 

15 

Скласти проект кошторису на 2022рік 

з урахуванням потреб ДНЗ «РЦПО 

БТ ХО» 

Згідно графіка Гол. бухгалтер 

16 
Привести в належний стан архів ДНЗ 

«РЦПО БТ ХО» 
До 01.06.2022 р. Головний бухгалтер 

17 

Систематично вивчати інструктивні 

матеріали з бухгалтерського обліку і 

оподаткування 

Протягом року Гол. бухгалтер 

18 

Заслухати звіт головного бухгалтера 

про стан фінансово - економічної 

діяльності ДНЗ «РЦПО БТ ХО» за 

календарний рік 

Січень 2022 р. Головний бухгалтер 

19 

Надати рекомендації керівникам 

підрозділів щодо вдосконалення 

фінансово-економічної діяльності. 

Протягом року Головний бухгалтер 

20 

Скласти дефектні акти на 

приміщення навчальних корпусів, 

виробничих майстерень та 

гуртожитку, які потребують ремонту 

Серпень 

Вересень  

2021 р. 

Технік з 

експлуатації 

будівель 

 Господарська діяльність 

21 Організувати та забезпечити 

проведення ремонтних робіт у 

приміщеннях: освітнього закладу: 

- ремонт навчальних кабінетів №№ 

221,222,214,213; 

- ремонт меблів службових та 

навчальних кабінетів 

- ремонт актової зали гуртожитку; 

-ремонт 9 поверху (кімнат, кухні, 

коридорів, санвузлів з заміною 

сантехніки); 

- заміна вікон, вітражей 3-9 поверхів 

II півріччя 2021 

– І півріччя 

2022 

Заступник директора 

з господарської 

діяльності  

21 Організувати та забезпечити 

проведення ремонтних робіт у 

приміщеннях:  

– II півріччя         

2021                          

– І півріччя 

Заступник  

директора  з 

господарчої           
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- майстерні МГ; 

- методичного кабінету; 

- кабінету юрисконсула; 

- коридорів 1-го корпусу                   

(1-й,3-й,4-й поверхи);  

- коридорів 2-го корпусу (3-й 

поверх);   - сходових маршів 1-го 

корпусу;   

- ремонт навчальних кабінетів №№ 

212;214;26;24;10; 

- кабінету ОП; 

- актової зали (2-го корпусу); 

- покрівлі 250 м2; 

- підлоги у спортивній залі; 

- санвузлів, коридорів, кімнат 

(гуртожитки №№7,8); 

- заміна вікон (1-й,2-й поверх 1-го, 2-

го корпусу, 1-й поверх 2-го корпусу 

гуртожитку №8); 

- ремонт  меблів службових та 

навчальних кабінетів. 

2022 роботи 

22 

Провести огляд освітлення та 

забезпечити заміну непрацюючих 

електроламп 

– II півріччя 

2021 

Заступник  

директора  з 

господарчої           

роботи 

23 Провести технічний огляд та 

перевірити контури заземлення 

– II півріччя 

2021 

Заступник  

директора  з 

господарчої           

роботи 

24 Підготувати систему опалення до 

роботи в осінньо- зимовий період 

згідно «Правил підготовки теплових 

господарств до опалювального 

періоду» та забезпечити виконання 

вимог Правил технічної експлуатації 

теплових установок і мереж 

– II півріччя 

2021 

Заступник  

директора  з 

господарчої           

роботи 

25 Провести технічну експертизу 

вогнегасників, та зробити їх 

перезаряд 

– I півріччя 

2022 

Заступник  

директора  з 

господарчої           

роботи 

26 Провести камерну дезінфекцію 

м’якого інвентарю гуртожитку 

– II півріччя 

2021 

комендант 

гуртожитку 

27 Провести очищення і ремонт 

вентиляційної системи гуртожитку 

– II півріччя 

2021 

комендант 

гуртожитку 
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1 2 3 4 

28 Провести дезінсекцію і дератизацію 

приміщень гуртожитку і учбового 

корпусу ДНЗ «РЦПО БТ ХО» 

– II півріччя 

2021 

Заступник  

директора  з 

господарчої           

роботи , 

комендант 

гуртожитку 

29 Перевірити стан підлоги в 

аудиторіях, кабінетах, майстернях та 

привести її у відповідність до вимог 

норм і правил безпеки навчання і 

праці 

– II півріччя 

2021 

Заступник  

директора  з 

господарчої           

роботи Завідувач 

майстернями 

30 Перевірити стан вікон та засклити 

(за необхідності) 

– II півріччя 

2021 

Заступник  

директора  з 

господарчої           

роботи 

31 Перевірити стан покрівлі, провести 

ремонтні роботи з метою 

унеможливлення її протікання. 

– I півріччя 

2021 

– IІ півріччя 

2022 

Заступник  

директора  з 

господарчої           

роботи 

32 Завершити процедуру оформлення 

права постійного користування 

відведеними земельними ділянками 

– II півріччя 

2021 

Заступник  

директора  з 

господарчої           

роботи 
 


