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РОЗДІЛ 1. ВСТУП 
 

Основні показники роботи  

Державного навчального закладу 

«Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» 

за 2019-2020 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Назва показника Кількість % 

1.  Виконання плану регіонального замовлення 297 99 

2.  Загальна чисельність контингенту учнів на початок, 

кінець року: 

                                            на 01.10.2019 р. 

                                            на 01.08.2020 р. 

 

 

1020 

704 

 

3.  Відрахування здобувачів освіти 13  

4.  Успішність: 

- професійно-практична підготовка 

- професійно-теоретична підготовка 

- загальноосвітня підготовка 

  

100 

100 

100 

5.  Якість знань: 

- професійно-практична підготовка 

- професійно-теоретична підготовка 

- загальноосвітня підготовка 

  

83 

54,6 

18 

6.  Середній бал 

- професійно-практична підготовка 

- професійно-теоретична підготовка 

- загальноосвітня підготовка 

 

7,9 

7,7 

6,9 

 

7.  Не атестовані – – 

8.  Чисельність учнів понад регіональне замовлення – – 

9.  Випуск учнів 307  

10.  Документи про освіту: 

- диплом кваліфікованого робітника,  

- свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації 

- довідка 

 

283 

20 

13 

 

11.  Працевлаштування 287 93,5 

12.  Працевлаштування за професією 259 84,4 

13.  Показники вступу випускників до ВНЗ 2 0,7 

14.  Забезпечення педагогічними кадрами: 

                                       викладачі 

                                       майстри в/н 

 

26 

35 

 

100 

100 

15.  Якісний склад педпрацівників:   



- кандидат педагогічних наук  

- спеціаліст вищої категорії 

- спеціаліст першої категорії 

- спеціаліст другої категорії 

- викладач-методист 

- старший викладач 

- вихователь-методист 

- майстер в/н ІІ категорії 

- майстер в/н І категорії  

2 

19 

13 

4 

4 

5 

1 

3 

4 

16.  Атестація педпрацівників: 

1. Атестаційною комісією ІІ рівня атестовано 

2. Атестаційною комісією ІІІ рівня атестовано 

 

14 

8 

 

17.  Підвищення кваліфікації педпрацівників на базі КЗ 

«ЗОІППО» 

28  

18.  Навчання на базі Центру розвитку професійної 

компетентності: 

- спеціальні курси 

- стажування 

 

 

11 

14 

 

19.  Участь у методичних заходах: 

- інтернет-конференції 

- семінари 

- семінари-практикуми 

- відео майстер класи 

- вебінари 

- педчитання 

- тижні професійної майстерності 

- декади з предметів загальноосвітньої підготовки 

- відкриті уроки 

- відкриті виховні заходи 

 

11 

3 

2 

12 

19 

1 

1 

1 

10 

16 

 

20.  Методичні напрацювання педпрацівників: 

 методичні розробки уроків; 

 збірники тестових та практичних завдань для 

оцінювання професійних компетентностей учнів; 

 електронні конспекти лекцій; 

 методичні пам’ятки; 

 електронні інструкційно-технологічні карти; 

 практичний посібник; 

 навчальний посібник; 

 комплекти плануючої і програмної документації 

для стажування слухачів; 

 відео контент для теоретичного і виробничого 

навчання під час карантину;  

 авторські презентації, створені за допомогою 

навчальних сервісів; 

 

8 
 

17 
 

2 

2 
 

2 

1 

1 

 

3 
 

з 7-ми професій 

 

2 

 

 



 статті, опубліковані у електронних виданнях та 

на освітніх онлайн-порталах («Обрій ПТО», 

«Всеосвіта», «На урок») 

5 

 

21.  Кількість учнів пільгових категорій: 

- сиріт 

- інвалідів 

- учні, які мають одного з батьків 

- з багатодітних сімей 

- із малозабезпечених сімей 

- переселенців зі Сходу України 

- у сім’ях яких є учасники АТО 

- чорнобильців  

 

44 

15 

107 

59 

12 

11 

12 

4 

 

22.  Кількість учнів, які проживають у гуртожитку 300  

23.  Виплати учням (грн.) 

- стипендія  

- матеріальна допомога  

- матеріальне заохочення  

- компенсації на продукти харчування 

- заробітна плата учням 

 

5216494,93 

197500,00 

108865,00 

874291,72 

34131,70 

 

24.  Кількість правопорушень – – 

25.  Гуртки: 

- художнього напряму 

- технічної творчості 

- декоративно-прикладного мистецтва 

- спортивні секції 

 

7 

11 

22 

6 

 

26.  Благодійні проекти: 

«Добрі справи» : 

- відвідування дитячого будинку «Сонечко», 

православного будинку «Надія», відділення 

реабілітації дітей з особливими потребами 

Дніпровського району - проведення майстер-класів 

«Свято любові і добра»;  

- надання перукарських послуг вихованцям 

дитячих будинків, Обласного психоневрологічного 

санаторію, Запорізької спеціалізованої школи-

інтернат спортивного профілю, дітям з вадами слуху 

учбово-реабілітаційного центру «Джерело», 

Запорізького обласного центру  соціально-

психологічної реабілітації дітей,  людям з особливими 

потребами та похилого віку; 

- відвідування Комунарського району 

Запорізького міського територіального центру 

соціального обслуговування  людей з особливими 

потребами - привітання, проведення Новорічного 

 

 

 



свята та Масляної; 

- участь у благодійному вечорі 

«Олександрівський бал – 2020» до Дня православної 

молоді; 

- проведення весняного свята краси в 

Запорізькому онкологічному диспансері - надання 

перукарських послуг та візажу; 

- виїзди до Уральських казарм, ліцею-інтернат 

«Захисник» – надання перукарських послуг 

військовослужбовцям, курсантам. 

27.  Отримано коштів від виробничого навчання, тис. грн.: 

                               від виробничої практики, тис. грн.: 

45,6 

4,5 

101 

101 

28.  Надходження коштів (грн.): 

- загальний фонд 

- спеціальний фонд 

 

41305000,00 

390900,00 

 

29.  Результати спортивних змагань 

Спортивні змагання: 

1. Обласні змагання серед ЗП(ПТ)О 

- з баскетболу 

- з волейболу 

- з настільного тенісу 

- з шахів 

2. Змагання спортивного товариства «Спартак» 

- з шашок 

- з волейболу 

- з настільного тенісу 

 

1 місце 

1 місце 

1 місце 

1 місце 

 

2 місце 

       2 місце 

3 місце 

 

30.  Бібліотечний фонд (примірників): 

- підручників і навчальних посібників 

- науково-педагогічних та методичних посібників 

- періодичних видань 

- інша література 

34277 

20321 

4678 

15 

9278 

 

 

 

Пріоритетні напрями освітньої діяльності училища 2012-2021 н.р.: 

 

1. Продовження роботи щодо забезпечення якості та оновлення змісту 

професійно-технічної освіти у відповідності до сучасних і перспективних 

вимог виробництва у кваліфікованих робітничих кадрах та державних  

стандартів з робітничих професій. 

2. Оновлення та модернізація матеріально-технічної бази, як один з головних 

чинників підвищення якості та ефективності підготовки кваліфікованих 

конкурентоздатних робітників. 

3. Забезпечення якості підготовки кваліфікованих робітників завдяки 

активному впровадженню інформаційно-комунікаційних та інноваційних 

педагогічних технологій у навчально-виробничий процес. 



4. Підвищення методичної компетентності педпрацівників шляхом 

розроблення електронних педагогічних засобів з профільних предметів та 

виробничого навчання. 

5. Впровадження нових форм і методів роботи науково-методичної ради, 

методичних комісій, школи адаптації молодого викладача та школи 

молодого майстра. 

6. Забезпечення ефективної дії системи виявлення рівня навчальних досягнень 

здобувачів освіти на основі моніторингу освітнього процесу. 

7.  Запровадження системної взаємодії з соціальними партнерами для 

покращення якості підготовки здобувачів освіти та забезпечення 

працевлаштування випускників.  

8. Збільшення надходжень до спеціального фонду училища за рахунок 

впровадження нових напрямів, ефективних форм і методів індивідуального 

та курсового навчання. 

9. Забезпечення умов підвищення кваліфікації та стажування в умовах 

виробництва педпрацівників, здійснення якісного кадрового забезпечення 

навчально-виробничого процесу.  

10.  Поширення та інформування населення про зміст та престижність 

робітничих професій через засоби масової інформації, участь у 

регіональних та загальноукраїнських конкурсах професійної майстерності, 

виставках – ярмарках робітничих професій. 

 

 



 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Виконавець 

1.  

Забезпечити організований 

початок 2020-2021 навчального 

року в умовах адаптивного 

карантину. Підготувати 

матеріальну базу, документацію, 

акт готовності училища до 

навчального року  

серпень, 2020 Директор Заступник 

директора з НВР, 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

заступник 

директора з НМР, 

старший майстер,  

інженер з ОП 

2.  

Здійснити комплектацію закладу 

освіти педагогічними кадрами.  

серпень, 2020 Директор Заступник 

директора з НВР, 

старший майстер 

3.  

Ознайомити працівників закладу 

освіти з правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, режимом 

роботи 

серпень, 2020 Директор Заступник 

директора з НВР, 

старший майстер 

4.  

Забезпечити проведення  

інструктажів з охорони праці та 

БЖД  

серпень-

вересень, 

2020 

Заступник 

директора з НВР  

Інженер з ОП 

5.  

Погодити та затвердити 

тарифікаційну відомість 

викладачів та інших 

педагогічних працівників  

вересень, 

2020 

Заступник 

директора з НВР 

Заступник 

директора з НВР 

6.  

Скласти та затвердити графік 

освітнього процесу на І семестр, 

ІІ семестр 

серпень, 2020; 

січень, 2021 

Заступник 

директора з НВР 

Секретар 

навчальної 

частини 

7.  

Скласти та затвердити розклад 

занять на І семестр, ІІ семестр 

згідно графіку 

навчального 

процесу 

Заступник 

директора з НВР 

Секретар 

навчальної 

частини, старший 

майстер 

8.  

Скласти та затвердити план 

виробничої  діяльності на І 

семестр, ІІ семестр 

вересень, 

2020;  

січень, 2021 

Заступник 

директора з НВР 

Старший майстер 

9.  

Перевірити наявність 

підручників у бібліотеці , 

організувати їх видачу 

серпень, 2020 Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Провідний 

бібліотекар 



10.  

Скласти накази: 

- про розподіл та затвердження 

педагогічного навантаження; 

- про склад та затвердження 

тарифікаційної комісії; 

- про призначення комісії для 

встановлення педагогічного 

стажу, категорії, педагогічних 

звань; 

- про склад та затвердження 

педагогічної ради; 

- про склад та затвердження 

державної кваліфікаційної 

комісії; 

- про розподіл груп за майстрами 

виробничого навчання;  

- про призначення класних 

керівників; 

- про призначення завідуючих 

кабінетами, майстернями; 

- про призначення керівників 

гуртків; 

- про склад методичних комісій 

та призначення голів 

методичних комісій ; 

 - про розподіл учнів за 

медичними групами 

серпень, 2020 Заступник 

директора з НВР 

Заступник 

директора з НВР 

11.  

Завершити комплектування 

навчальних груп відповідно до 

затверджених обсягів 

регіонального замовлення на 

підготовку робітничих кадрів 

серпень, 2020 Заступник 

директора з НВР 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

класні керівники, 

майстри в/н 

12.  

Ознайомитись та вивчити 

контингент здобувачів освіти 

нового набору (за місцем 

проживання, сімейним 

положенням, матеріальному 

забезпеченню, успішності 

навчання, участі у громадському 

житті)  

серпень-

вересень, 

2020 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Психолог, 

соціальний 

педагог,  

класні керівники, 

майстри в/н 

13.  

Сформувати списки здобувачів 

освіти першого курсу, внести 

відповідні записи до «Поіменної 

книги» , ЄДЕБО, замовити 

вересень-

жовтень, 2020 

заступники 

директора з НВР 

та навчально-

виховної роботи 

Секретар 

навчальної 

частини 



учнівські квитки 

14.  

Забезпечити: 

- своєчасність та достовірність 

внесення особистої інформації 

про учнів до ЄДЕБО; 

- своєчасне замовлення та видачу 

документів про освіту 

постійно Заступник 

директора з НВР 

Секретар 

навчальної 

частини, 

відповідальний 

адміністратор 

ЄДЕБО 

15.  

Забезпечити ефективні заходи 

для збереження контингенту 

учнів  

постійно Заступник 

директора з НВР 

Старший 

майстер, голови 

методичних 

комісій 

16.  

Залучити учнів І курсу до 

гурткової роботи 

вересень, 

2020 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Психолог, 

соціальний 

педагог,  

класні керівники, 

майстри в/н 

17.  

Провести батьківські збори 

разом з учнями:  

- нового набору; 

- учнями ІІ-го, ІІІ-го, ІV-го 

курсів 

до 30.10.2020 Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Психолог, 

соціальний 

педагог,  

класні керівники, 

майстри в/н 

18.  

Організувати проведення 

медичних оглядів учнів, 

сформувати спеціальні групи для 

занять фізичною культурою 

вересень, 

2020 

Заступник 

директора з НВР 

Медпрацівник, 

керівник 

фізичного 

виховання 

19.  

Організувати проведення заходів 

з нагоди Дня знань: 

- урочистої лінійки; 

- першого уроку. 

01.09.2020 Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Викладачі, 

майстри в/н 

20.  

Організувати укладання угод з 

фізичними та юридичними 

особами на підготовку, 

перепідготовку і підвищення 

кваліфікації робітничих кадрів 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР 

Заступник 

директора з НВР 

21.  

Скласти та погодити попередню 

заявку на держзамовлення у 2020 

році 

жовтень, 2020 Заступник 

директора з НВР 

Заступник 

директора з НВР 

22. О 

Організувати роботу 

приймальної комісіі: 

- затвердити склад та порядок 

роботи приймальної комісії; 

- затвердити правила прийому на 

січень, 2021 Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 



новий навчальний рік 

23.  

Забезпечити організацію та 

контроль за роботою 

психологічної служби 

протягом 

року згідно з 

планом 

роботи 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

24.  

Скласти заходи: 

- щодо порядку закінчення 2020-

2021 навчального року і 

проведення державних 

кваліфікаційної та підсумкової 

атестацій; 

- щодо підготовки та 

організованого початку 2020-

2021 навчального року 

 

травень, 2021 

 

 

 

 

червень, 2021 

Заступник 

директора з НВР 

Заступник 

директора з НВР, 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

старший майстер, 

завідуючий 

господарством, 

головний 

бухгалтер, 

інженер з ОП, 

методист 

25.  

Підготувати та здати в архів 

навчально-плануючу 

документацію за 2019-2020 

навчальний рік 

вересень, 

2020 

Заступник 

директора з НВР 
Секретар 

навчальної 

частини 

26.  

Створити та забезпечити 

функціонування внутрішньої 

системи забезпечення якості 

освіти 

жовтень, 2020 Заступник 

директора з НВР 

Заступник 

директора з НВР, 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

старший майстер, 

завідуючий 

господарством, 

головний 

бухгалтер, 

інженер з ОП, 

методист 

27.  

Підготувати документацій не 

забезпечення, кадрову та 

матеріально-технічну базу для 

проведення освітнього процесу 

за професією «Адміністратор. 

Касир (на підприємстві, в 

установі, організації) 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР 

Заступник 

директора з НВР, 

заступник 

директора з НР, 

заступник 

директора з ВР, 

старший майстер, 

методист, голова 

методичної 



комісісї 

28.  

Створити та забезпечити 

функціонування системи 

дистанційного навчання з 

використанням ресурсів 

платформи Google Suite 

вересень 2020 Заступник 

директора з НВР 

Заступник 

директора з НВР, 

заступник 

директора з НР, 

заступник 

директора з ВР, 

старший майстер, 

методист, голова 

методичної 

комісісї 

 



 
РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНА (ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ, ПРОФЕСІЙНО-

ТЕОРЕТИЧНА) ПІДГОТОВКА 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Виконавець 

1.  Скласти та затвердити графік 

освітнього процесу. 

вересень 

(І семестр) 

січень 

(ІІ семестр) 

заступник 

директора з НВР 

Секретар 

навчальної 

частини 

2.  Скласти та затвердити розклад 

занять 

щотижнево заступник 

директора з НР 

Секретар 

навчальної 

частини 

3.  Скласти та затвердити графіки 

проведення: 

- поетапної кваліфікаційної 

атестації; 

-державної кваліфікаційної 

атестації   

вересень 

(І семестр) 

січень 

(ІІ семестр) 

заступник 

директора з НВР 

Секретар 

навчальної 

частини 

4.  Забезпечити викладачів 

нормативними документами, 

методичними рекомендаціями 

щодо складання плануючо-

звітної документації 

серпень заступник 

директора з НВР 

Заступник 

директора з 

НР, старші 

майстри 

5.  Розробити та затвердити 

поурочно-тематичні плани у 

відповідності до діючих 

навчальних програм 

серпень, 

вересень 

заступник 

директора з НР 

Голови 

методичних 

комісій, 

викладачі 

6.  Проаналізувати стан 

забезпечення підручниками, 

відповідність навчальним 

програмам, мові видання 

серпень заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Провідний 

бібліотекар 

7.  Скласти та затвердити переліки 

тем письмових екзаменаційних, 

дипломних та творчих робіт 

згідно 

графіку 

освітнього 

процесу 

заступник 

директора з НВР 

Голови 

методичних 

комісій, 

викладачі 

предметів 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

8.  Скласти та затвердити графіки 

проведення предметних тижнів 

за напрямами підготовки  

згідно з 

планами 

роботи  

методичних 

комісій 

заступник 

директора з НР 

Голови 

методичних 

комісій 

9.   Скласти та затвердити графіки: серпень заступник Голови 



- проведення відкритих уроків; 

- проведення консультацій для 

учнів випускних груп  

(І семестр) 

січень 

(ІІ семестр) 

директора з НР методичних 

комісій, 

секретар 

навчальної 

частини 

10.  Скласти графіки та забезпечити 

проведення директорських 

контрольних робіт 

згідно 

графіка 

освітнього 

процесу 

заступник 

директора з НР 

Голови 

методичних 

комісій, 

викладачі, 

секретар 

навчальної 

частини 

11.  Забезпечити своєчасне і 

правильне ведення журналів 

теоретичного навчання у 

відповідності з затвердженою 

інструкцією 

протягом 

року 

заступник 

директора з НР 

Викладачі, 

класні 

керівники, 

майстри в/н 

12.  Забезпечити дотримання 

порядку проведення ДПА, ДКА 

згідно нормативно-правової 

документації 

згідно 

графіку 

заступник 

директора з НВР 

Голови 

методичних 

комісій, 

викладачі, 

майстри в/н 

 

13.  Забезпечити дотримання 

порядку проведення ДПА згідно 

нормативно-правової 

документації 

згідно 

графіку 

заступник 

директора з НР 

Викладачі, 

майстри в/н 

 

14.  Забезпечити виконання 

навчальних планів і програм у 

повному обсязі 

січень, 

червень 

заступник 

директора з НВР 

Заступник 

директора з 

НВР 

15.  Забезпечити ефективно діючу 

систему виявлення рівня 

навчальних досягнень учнів на 

основі моніторингу навчально-

виробничого процесу 

протягом 

року 

заступник 

директора з НВР 

Керівник 

моніторингов

ої групи, 

голови 

методичних 

комісій, 

викладачі, 

майстри в/н, 

16.  Організувати та забезпечити 

контроль за підготовкою учнів 

до конкурсів професійної 

майстерності всіх рівнів 

протягом 

року 

заступник 

директора з НВР 

Голови 

методичних 

комісій, 

методист 
 



 

РОЗДІЛ 4. ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальн

ий 
Виконавець 

1.  

Розробити та затвердити 

навчально-плануючу 

документацію щодо проведення 

занять з професійно-практичної 

підготовки 

до 

01.09.2020 

Заступник 

 директора з 

НВР 

Старший  

майстер, 

майстри в/н 

2.  

Привести у відповідність 

комплексно-методичне 

забезпечення навчально-

виробничих майстерень для 

проведення професійно-

практичної підготовки відповідно 

до вимог державних стандартів 

для всіх робітничих професій 

серпень 

2020 

Заступник 

 директора з 

НМР 

Методист, 

голови  

методичних 

комісій, 

майстри в/н 

3.  

Провести інструктивно-методичні 

наради з майстрами виробничого 

навчання 

щотижнево Заступник 

 директора з 

НМР 

Старший  

майстер, 

майстри в/н 

4.  Розробити, погодити та 

затвердити програми виробничої 

практики, плани виробничої 

діяльності, переліки навчально-

виробничих робіт, переліки 

кваліфікаційних пробних робіт  

серпень 

(І семестр) 

січень  

(ІІ семестр) 

Заступник 

 директора з 

НВР 

Старший  

майстер, 

 методист, 

майстри в/н  

5.  Укласти договора про надання 

освітніх послуг у сфері 

професійно-технічної освіти між 

замовником робітничих кадрів, 

фізичною особою та професійно-

технічним навчальним закладом 

протягом  

року 

Заступник 

 директора з 

НВР 

Старший  

майстер, 

майстри в/н 

6.  Оновити базу даних підприємств, 

організацій та установ, які 

нададуть робочі місця для 

проходження виробничої 

практики учнів та 

працевлаштування випускників 

до 

15.09.2020 

Заступник 

 директора з 

НВР 

 

Старший  

майстер 

7.  Укласти договора з 

підприємствами, організаціями та 

установами для проходження 

учнями виробничої практики 

згідно  

графіку 

Заступник 

 директора з 

НВР 

 

Старший  

майстер 

8.  Забезпечити ефективностість 

роботи з соціальними партнерами 

шляхом актуалізації таких форм 

протягом  

року 

Заступник 

 директора з 

НМР 

Методист, 

голови  

методичних 



співпраці як: участь роботодавців 

у формуванні змісту професійної 

освіти, модернізації матеріально-

технічної бази, організації 

виробничого навчання і 

виробничої практики тощо 

 комісій, 

майстри в/н 

9.  Скласти та затвердити графіки: 

- проведення перевірних робіт; 

- проходження виробничої 

практики; 

- відкритих уроків виробничого 

навчання; 

- стажування майстрів 

виробничого навчання 

серпень 

(І семестр) 

січень (ІІ 

семестр) 

Заступник 

 директора з 

НВР 

Старший  

майстер, 

методист 

 

10.  Скласти та затвердити графіки 

контролю майстрами 

виробничого навчання 

проходження учнями  виробничої 

практики  

Згідно  

графіку 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

Старший  

майстер, 

майстри в/н 

11.  Забезпечити контроль за 

виконанням інструкції з ведення 

журналу обліку виробничого 

навчання учнів професійно-

технічних навчальних закладів 

Протягом 

року 

Заступник 

 директора з 

НВР 

Старший  

майстер,  

методист, 

 майстри в/н 

12.  Провести аналіз виконання 

навчальних планів, програм 

виробничого навчання та 

виробничої практики 

січень 

(І семестр) 

червень 

(ІІ семестр) 

Заступник 

 директора з 

НВР 

Старший  

майстер,  

методист, 

 майстри в/н 

13.  Забезпечити контроль виконання 

учнями переліку навчально-

виробничих робіт 

Два рази на 

місяць  

Заступник 

 директора з 

НВР 

Старший  

майстер, 

майстри в/н 

14.  Провести моніторинг навчальних 

досягнень учнів з професійно-

практичної підготовки 

січень 

(І семестр) 

червень 

(ІІ семестр) 

Заступник 

 директора з 

НВР 

Старший  

майстер,  

майстри в/н 

15.  Оновити паспорта навчально-

виробничих майстерень  

вересень Заступник 

 директора з 

НВР 

Завідуючі 

майстерням

и 

16.  Провести внутрішньоучилищні та 

підготувати учнів до обласних 

конкурсів фахової майстерності.  

лютий- 

травень 

Заступник 

 директора з 

НВР 

 

Старший  

майстер,  

голови МК,  

майстри в/н 

17.  Забезпечити участь майстрів 

виробничого навчання в обласних 

семінарах-практикумах та школах 

позитивного педагогічного досвіду 

За планом 

НМЦ ПТО 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

Старший  

майстер, 

майстри в/н 



18.  Скласти звіти про виконання 

плану виробничої діяльності 

за місяць, 

за квартал, 

за семестр, 

за рік 

Заступник 

 директора з 

НВР 

Старший  

майстер, 

головний 

бухгалтер 

19.  Забезпечити контроль за 

виконанням заходів щодо обміну 

досвідом майстрів виробничого 

навчання, планування взаємо 

відвідування та відкритих уроків 

виробничого навчання 

протягом 

року 

Заступник 

 директора з 

НВР 

Старший  

майстер, 

методист 

 

20.  Продовжити роботу щодо 

підвищення рівня матеріально-

технічного забезпечення 

навчально-виробничих 

майстерень 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Старший  

майстер, 

майстри в/н 

 



 
РОЗДІЛ 5. ВИХОВНА ТА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний  

Виконавець 

1. Організаційна робота 

1 Проведення батьківських 

зборів, засідань 

батьківських комітетів 

протягом 

року 

заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

2 Забезпечити проведення 

інформаційно-

просвітницьких та 

виховних годин 

протягом 

року 

заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

соц.педагог 

практ.  

психолог 

3 Забезпечення відзначення 

ювілейних дат, випуск 

стіннівок 

протягом 

року 

заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

4 Установити систематичний 

контроль за відвідуванням 

учнями навчальних занять, 

своєчасним виявленням і 

усуненням причин 

пропусків 

протягом 

року 

заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

5 Контроль за діяльністю 

учнівського 

самоврядування 

протягом 

року 

заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

кл.керівники 

майстри в/н 

6 Контроль за діяльністю 

центра профорієнтаційної 

роботи 

протягом 

року 

заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник 

майстри в/н 

7 Забезпечити постійний 

контроль за станом 

утримання дітей-сиріт та 

дітей, які залишились без 

піклування батьків 

протягом 

року 

заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

кл.керівники 

майстри в/н 

8 Організувати проведення 

рейдів перевірки сан.стану 

гуртожитку 

протягом 

року 

заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

пр.психолог 

кл.керівники 

майстри в/н 

9 Систематично аналізувати 

стан роботи з 

профілактики 

правопорушень та 

соціального захисту учнів 

за 

підсумками 

І та ІІ 

семестрів 

заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

кл.керівники 

майстри в/н 

10 Організація роботи 

стипендіальної комісії 

щомісячно заст. 

директора з 

НВР 

Члени 

стипендіально

ї комісії 

11 Організувати літню ІІІ квартал заст. Кл.керівники 



діяльність учнів 2021р. директора з 

НВР 

майстри в/н 

12 Провести підготовчу 

роботу в кабінетах, 

гуртожитку, коридорах, 

кімнатах допоміжного 

призначення до 

навчального року 

до 

01.09.2020 

заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

13 Організувати поселення 

учнів у гуртожитку 

до 

01.09.2020 

заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

14 Розробити сценарій, 

підготувати учнів до 

проведення урочистостей з 

нагоди Дня Знань 

до 

01.09.2020 

заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник 

кл.керівники 

майстри в/н 

15 Організація та 

забезпечення роботи 

гуртків та спортивних 

секцій 

вересень заст. 

директора з 

НВР 

керівники 

гуртків,  

кер.фіз.вихов 

16 Сформувати склад Ради з 

профілактики 

правопорушень та склад 

піклувальної ради 

вересень заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

17 Створити банк даних 

дітей, які потребують 

соціальної допомоги 

(сироти, інваліди, 

багатодітні, напівсироти, 

малозабезпечені та ін) 

вересень заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

кл.керівники 

майстри в/н 

18 Перевибори та організація 

батьківського комітету 

училища 

вересень заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

19 Організувати роботу 

гуртків, секцій, клубів 

тощо, залучити учнів до 

участі в них 

вересень заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник, 

керівник 

фізвиховання, 

кл.керівники 

майстри в/н 

20 Організувати конкурс на 

кращу навчальну групу 

вересень заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник, 

майстри в/н 

21 Формування органів 

учнівського 

самоврядування 

вересень заст. 

директора з 

НВР 

Голова МК, 

кл.керівники, 

соц.педагог 

22 Організація змістовного 

дозвілля під час канікул 

січень 

червень 

заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 



2.  Організація культурно-масової роботи за основними напрямками 

виховання 

2.1.  Громадське виховання 

1 Проведення Дня Знань 01.09.2020 заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник, 

кл.керівники 

майстри в/н 

2 Проведення виховних 

годин: 

- «Від роду слався, 

Україно!» 

- до Дня української 

писемності та мови «Ти 

наше диво калинове, 

кохана материнська мово» 

- «Батьки і діти – тепло 

отчого дому» 

- «Чорнобильська трагедія 

– біль України» 

- «Конституція України. З 

історії державних 

символів» 

згідно 

календарно

го плану 

класні 

керівники, 

майстри в/н 

Кл.керівники, 

майстри в/н 

3 Ознайомлення з історією 

народних свят і обрядів. 

Провести заходи:  

- свято Миколая 

- Андріївські вечорниці 

- Масляна 

- конкурс Великодніх 

писанок 

згідно 

календарно

го плану 

Заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник, 

бібліотекар 

4 Відвідування 

краєзнавчого, художнього 

музеїв, Нового театра, 

театру ім.Магара (перегляд 

вистав) 

протягом 

року 

заст. 

директора з 

НВР 

Бібліотекар, 

кл.керівники 

майстри в/н 

5 Співпраця з Запорізькою 

обласною організацією 

Товариства Червоного 

Хреста, з центрами 

соціального 

обслуговування відділень 

соціально-побутової 

адаптації інвалідів (акції 

благодійності, збір речей, 

іграшок тощо) 

протягом 

року 

заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

кл.керівники 

майстри в/н, 

учнівське 

самоврядуван

ня 

6 Круглий стіл «Твої 

політичні права» 

листопад викладач 

права 

викладач 

права 



7 Проведення моніторингу 

«Ваша думка» (скринька) 

протягом 

року    

викладач 

права 

викладач 

права 

8 До міжнародного дня 

толерантності:  

а) диспут на тему: «Ми 

різні – в цьому наше 

багатство» 

б) відверта розмова, бесіди 

«Ознаки сучасної 

ксенофобії» 

листопад заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

9 До Дня вшанування 

учасників ліквідації аварії 

на Чорнобильській АС «Чи 

знаєш ти, світе, як сиво 

ридає полин...» 

- конкурс стіннівок 

- виховна година 

- розгорнути в бібліотеці і 

музеях книжкові 

експозиції документальних 

джерел, виставки, фото, 

кіно, відео матеріалів 

грудень заст. 

директора з 

НВР 

викладачі 

суспільних 

дисциплін 

10 Провести виховну годину 

на тему: «Я громадянин 

своєї держави» (в рамках 

тижня права) 

грудень заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

11 До Дня Соборності та 

Свободи України: 

- виховна година «Ми 

вірим в свободу твою, 

Україно!» 

- бібліотечний захід – 

усний журнал 

січень заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

бібліотекар 

12 «Ти, рідна мово – скарб від 

Бога, жива в народу на 

устах» - до міжнародного 

дня рідної мови: 

- виховна година 

- конкурс читців 

лютий заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

бібліотекар 

13 до Дня памяті полеглих 

воїнів у Другій Світовій 

війні: 

- організувати покладання 

квітів, вінків загиблим 

воїнам 

- провести виховну годину 

травень заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

бібліотекар 



«Хай буде мир, хай більше 

не горить у полумї війни 

твоє життя, людино» 

2.2.  Патріотичне виховання 

1 Проведення уроку 

мужності, присвяченого 6-

ій річниці бойових дій на 

Сході України 

01.09.2020 заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

2 Екскурсії до музею на 

о.Хортиця, краєзнавчого 

музею 

протягом 

року 

заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

3 Організація зустрічей з 

учасниками російсько-

української війни, 

волонтерами 

протягом 

року 

заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

4 Організація походів, 

екскурсій та мандрівок 

рідним краєм 

протягом 

року 

заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

5 Покладання квітів до 

памятників полеглим 

воїнам 

жовтень 

травень 

заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

6 виховні заходи до Дня 

Захисника України та до 

Дня Збройних Сил України 

жовтень, 

грудень 

заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

7 Цикл бесід та виховних 

годин: 

- «Я громадянин і патріот 

держави» 

- «Стратегія подолання 

бідності» 

- «Памятаємо минуле 

заради майбутнього» 

березень 

травень 

заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

8 Тиждень памяті, 

присвячений Великій 

Перемозі «Згасла свіча, але 

память не згасла...» 

травень заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник  

2.3.  Морально-правове виховання 

1 Проведення бесід, 

виховних годин: 

- «Про зовнішність, мову 

та загальну культуру» 

- «Куди звертатись в разі 

потерпання від насилля» 

- «Творіть добро і 

милосердя» 

- «Утверджуй у собі 

протягом 

року 

заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

бібліотекар 

кл.керівники 

майстри в/н 

учнівське 

самоврядуван

ня 



людину» 

- «Толерантність – потреба 

сьогодення» 

- «Чи є в Україні расова 

нетерпимість та 

ксенофобія?» 

- «Торгівля людьми: як 

вберегтися від небезпеки» 

- «Цілуймо руки наших 

матерів» (до Дня Матері) 

2 Книжкова виставка «Знай і 

захищай свої права» 

постійно 

діюча 

бібліотекар бібліотекар 

3 Гурток «Закон і ми» 

проведення бесід: 

- відповідальна поведінка 

- якщо тебе заарештували, 

що робити 

- права жінки 

- насилля в сімї 

- Шлюб з представниками 

інших культур 

протягом 

року 

викладач 

права 

викладач 

права, 

керівник 

гуртка 

4 Поновлення куточків з 

прав дитини 

вересень викладач 

права 

кл.керівники, 

майстри в/н 

5 Провести анкетування: 

- Мої права та обовязки 

- Твої моральні якості 

жовтень 

квітень 

викладач 

права 

викладач 

права, 

соц.педагог, 

учнівське 

самоврядуван

ня 

6 Проведення бесід на тему: 

«Права та обовязки – дві 

сторони свободи» 

вересень 

грудень 

травень 

заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

майстри в/н 

7 Перегляд презентацій 

«Всесвітня декларація прав 

людини» 

листопад заст. 

директора з 

НВР 

викладач 

права 

8 Проведення конкурсу 

рефератів на тему «Мої 

права та обовязки» 

грудень викладач 

права 

викладач 

права 

кл.керівники 

майстри в/н 

9 День сімї. Найвищі 

моральні цінності лини: 

сенс життя і щастя «Твори 

добро» 

січень заст. 

директора з 

НВР 

Бібліотекар 

кл.керівники 

майстри в/н 

10 Година спілкування 

«Уміння контролювати 

емоції» 

січень Соц.педагог, 

пр.психолог 

Соц.педагог, 

пр.психолог 



11 Розвивальне заняття 

«Головне, щоб головне 

залишалось головним» 

квітень 

травень 

Пр.психолог 

Соц.педагог 

Пр.психолог 

Соц.педагог,  

2.4.  Превентивне виховання 

1 Розробити план спільних 

заходів з органами та 

службами, які працюють з 

неповнолітніми 

жовтень Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

пр.психолог 

2 Зустріч з працівниками 

поліції, суду, прокуратури, 

ДАІ, лікарями тощо 

протягом 

року 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

пр.психолог 

3 Розробка та створення 

індивідуальних програм 

психолого-педагогічного 

супроводу учнів «групи 

ризику» 

вересень 

жовтень 

Соц.педагог, 

пр.психолог 

Соц.педагог, 

пр.психолог 

4 Ведення картотеки 

психолого-педагогічного 

супроводу учнів, які 

схильні до прояву 

девіантної та деліквентної 

поведінки 

постійно Соц.педагог, 

пр.психолог 

Соц.педагог, 

пр.психолог 

5 Співпраця з центром 

соціальних служб для сімї, 

дітей та молоді з теми 

«Крок до миру, Стоп 

насильству!» 

листопад Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

пр.психолог 

6 Година спілкування 

«Відповідальне кохання – 

твій особистий вибір» 

жовтень 

грудень 

Соц.педагог, 

пр.психолог 

Соц.педагог, 

пр.психолог 

7 Профілактична робота з 

неблагополучними 

сімями, обстеження умов 

проживання дітей, які 

потребують уваги, 

складання актів 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

пр.психолог 

кл.керівники 

майстри в/н 

8 Проведення тижня 

превентивного виховання 

згідно 

графіка 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

9 Проведення бесід: 

«Правила внутрішнього 

розпорядку» (на предмет 

заборони принесення 

вогнепальної, холодної 

зброї, алкогольних та 

тютюнових виробів, 

вересень Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

кл.керівники, 

майстри в/н 



наркотичних засобів, 

порнографічної продукції) 

10 Проведення виховних 

годин: 

- Проблеми сучасної 

молоді 

- Шкідливі звички - 

здоровю шкодять 

- Захисти себе від насилля 

- СНІД – загроза для 

людства 

протягом 

року 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

11 Проведення бесід, круглих 

столів, перегляд фільмів 

щодо попередження 

суїциду, запобігання 

торгівлі людьми. Конкурс 

плакатів та листівок з теми 

«Запобігання торгівлі 

людьми» 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

12 Бесіда на тему 

«Найпоширеніші види 

адміністративних 

порушень серед 

неповнолітніх» 

листопад 

грудень 

кл.керівники, 

майстри в/н 

кл.керівники, 

майстри в/н 

13 Провести годину 

спілкування «Твоє 

майьутнє в твоїх руках» 

лютий психолог, 

бібліотекар 

психолог,  

бібліотекар 

майстри в/н 

14 Проведення інформаційно-

розяснювальної та 

просвітницької роботи у 

сфері трудової міграції 

 

травень Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

2.5.  Художньо-естетичне виховання 

1 Проведення анкетування 

учнів з метою виявлення 

уподобань, інтересів, 

смаків 

вересень Заст. 

директора з 

НВР 

кл.керівники, 

майстри в/н 

2 Укомплектувати гуртки 

художньої самодіяльності, 

технічної та художньої 

творчості 

вересень Заст. 

директора з 

НВР 

Керівники 

фізвиховання, 

худ.керівник, 

викладачі,  

майстри в/н 

3 Провести осіннє свято 

«Зустрічаймо осінь 

жовтокосу» 

жовтень-

листопад 

Заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник 

4 Підготувати концерт- жовтень Заст. Худ.керівник 



привітання до Дня 

працівників освіти 

директора з 

НВР 

5 Огляд-конкурс художньої 

самодіяльності груп 

«Давайте познайомимося» 

жовтень Заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник,  

кл.керівники, 

майстри в/н 

6 Конкурс осінніх 

композицій 

жовтень Заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник 

7 Конкурс новорічних 

стіннівок 

грудень Заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник 

8 Конкурс новорічних 

прикрас 

грудень  Заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник 

9 Новорічний вечір, бал-

маскарад 

грудень  Заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник 

10 Концерт, присвячений 8 

Березня 

березень Заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник 

11 Конкурс «Міс училище» квітень Заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник 

12 Свято гумору «Весняні 

жарти» 

квітень Заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник 

13 Культпохід у театр постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Бібліотекар 

Майстри в/н 

14 Свято випускників За графіком 

випуску 

груп 

Заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник 

15 Виховні години:  

«Я це люблю…» 

«Молодіжна культура. Яка 

вона?» 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

Майстри в/н 

16 «В ім'я кохання» (до дня 

св.Валентина) 

лютий Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники 

Майстри в/н 

2.6.  Трудове виховання 

1 Скласти графіки 

чергування груп у 

навчальних корпусах, 

кабінетах, майстернях 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Викладачі, 

Майстри в/н 

2 Закріплення ділянок 

території закладу за 

вересень Заст. 

директора з 

Майстри в/н 



групами для 

систематичного 

прибирання 

НВР 

3 Анкетування учнів на 

професійну придатність 

вересень Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

кл.керівники

Майстри в/н 

4 Тематичний вечір 

«Людина професії чи 

професія людини?» 

жовтень Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

кл.керівники

Майстри в/н 

5 КВК «Турнір знавців 

професій» 

січень Заст. 

директора з 

НВР 

Худ.керівник 

6 Цикл бесід та виховних 

годин:  

- «Дорога в професію 

починається з мрій» 

- «Трудові права 

неповнолітніх» 

- «Що потрібно знати, 

щоб не потрапити у 

руки шахраїв при 

працевлаштуванні» 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

майстри в/н 

7 Зустріч з працівниками 

обласного центру 

зайнятості з метою 

інформування випускників 

про стан ринку праці 

 

За домовле-

ністю 

Заст. 

директора з 

НВР 

Заст. 

директора з 

ВР 

2.7.  Екологічне виховання 

1 Озеленення території 

навчального закладу 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

майстри в/н 

2 Бібліотечний урок 

«Людина і цивілізація» 

За планом 

бібліотеки 

Заст. 

директора з 

НВР 

Бібліотекар 

3 Флеш-моб «Міняємо 

цигарку на цукерку» 

жовтень Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог, 

майстри в/н 

4 Конкурс стіннівок: 

- «Живе обличчя моєї 

Землі» 

- «Мати - земле 

калинова» 

Протягом 

року 

 (осінь, 

весна) 

Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

майстри в/н 

5 Вечір пам'яті  «Чи знаєш 

ти, світе, як сиво ридає 

полин…» 

квітень Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

майстри в/н 



6 Цикл бесід та виховних 

годин: 

- «Увійди в природу з 

добрим серцем» 

- «Екологія і здоров'я» 

- «Рослинний світ 

України в легендах 

та переказах» 

- «Що залишимо ми 

після себе?...» 

Постійно 

(за 

графіком 

класних 

керівників 

та майстрів 

в/н) 

Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

майстри в/н 

7 Екологічний проєкт 

«Врятуй планету – порви з 

пакетом!» 

травень Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

3. Індивідуальна робота з учнями 

1 Вивчення індивідуальних 

особливостей учнів 

(анкети, тести, особові 

справи) 

вересень Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

кл.керівники, 

майстри в/н 

2 Індивідуальна діагностика 

учнів «групи ризику»  

Обробка даних, аналіз 

результатів, складання 

рекомендацій 

Протягом 

року 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

3 Індивідуальна діагностика 

з учнями, схильними до 

девіантної поведінки. 

Обробка даних. Аналіз 

результатів, складання 

рекомендацій 

Протягом 

року 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

4 Вивчення соціального 

оточення учнів, умов 

проживання в  гуртожитку, 

мікроклімат у сім'ях 

Протягом 

року 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

5 Виявлення та допомога 

неблагополучним сім'ям 

Протягом 

року 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

6 Індивідуальна робота з 

учнями, схильними до 

правопорушень, дітьми 

пільгових категорій та 

групи ризику 

Протягом 

року 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

Кл.керівники, 

Майстри в/н 

7 Проведення 

індивідуальних 

консультацій для учнів-

сиріт та учнів з 

особливими освітніми 

Протягом 

року 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 



потребами щодо 

попередження 

дезадаптивної поведінки 

4. Робота з батьками  (родинно-сімейне виховання) 

1. Організувати роботу 

батьківських комітетів у 

групах, делегувати 

представників до 

батьківського комітету 

училища  

вересень-

жовтень 

Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

Майстри в/н 

2. Проведення загальних 

батьківських зборів 

училища 

вересень-

січень 

Заст. 

директора з 

НВР 

Заст. 

директора з 

ВР 

3. Зустріч батьків з 

працівниками 

правоохоронних органів 

за домовле-

ністю 

Заст. 

директора з 

НВР 

Заст. 

директора з 

ВР 

Соц.педагог 

4. Здійснення постійного 

контролю над 

неблагополучними сім'ями 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Заст. 

директора з 

ВР 

Соц.педагог 

5. Робота з питань підготовки 

молоді до шлюбу та 

батьківства 

протягом 

року 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

6. Організація та проведення 

днів Батька та Матері 

за графіком Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

Майстри в/н 

7. Консультації для батьків: 

- «Особливості 

підліткового віку»; 

- «Виховання 

відповідальної 

поведінки у 

сучасних підлітків»; 

- «чудотворна сила 

батьківської любові і 

наслідки її нестачі в 

житті» 

Протягом 

року 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

5. Позаурочна робота в гуртожитку 

1. Організація учнівського 

самоврядування 

(Створення ради 

гуртожитку, формування 

органів самоврядування) 

вересень Заст. 

директора з 

НВР 

Вихователь 

гуртожитку 

2. Залучення учнів-

мешканців гуртожитку до 

вересень, 

постійно 

Заст. 

директора з 

Вихователь 

гуртожитку 



занять у гуртках та 

спортивних секціях 

НВР 

3.  Систематичне проведення 

санітарних годин 

за графіком Заст. 

директора з 

НВР 

Вихователь 

гуртожитку 

4. Підготувати та провести 

конкурс на кращу кімнату 

за графіком Заст. 

директора з 

НВР 

Вихователь 

гуртожитку 

5. Ведення журналів 

педагогічних спостережень 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

6. Контроль за 

самопідготовкою учнів 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Вихователь 

гуртожитку 

7. Рейд-перевірки стану 

проживання учнів у 

гуртожитку 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Заст. 

директора з 

ВР 

6. Учнівське самоврядування 

1 Вибори органів 

учнівського 

самоврядування в групах 

вересень Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

майстри в/н 

2 Організувати роботу 

учнівського 

самоврядування 

протягом 

року 

Заст. 

директора з 

НВР 

Заст. 

директора з 

НВР 

3 Конкурс «Краща 

навчальна група» 

за графіком Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

майстри в/н 

4 Організувати роботу 

волонтерського загону 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Учнівське 

самовряду-

вання 

5 Проводити старостати постійно, 

щосереди 

Заст. 

директора з 

НВР 

Учнівське 

самовряду-

вання 

6 Проводити засідання 

міністерств 

постійно, 

щовівторка 

Заст. 

директора з 

НВР 

Учнівське 

самовряду-

вання 

7 Організувати випуски 

стіннівок 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Учнівське 

самовряду-

вання 

8 Проведення тематичних 

акцій 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Учнівське 

самовряду-

вання 

7.  Психологічна служба 

1. Адаптація у навчальному 

середовищі: діагностика, 

анкетування, бесіди, 

вересень-

грудень 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 



тренінги 

2. Тренінгове заняття 

«Адаптація учнів у групі» 

вересень Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

3. Батьківські збори: 

«Адаптація учнів до нових 

умов навчання» 

вересень Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

4. Заняття для лідерів 

учнівського 

самоврядування «Лідер – 

це звучить гордо» 

жовтень Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

5. Тиждень толерантності листопад Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

6. Круглий стіл «ВІЛ-СНІД- 

проблема, що стосується 

кожного» 

листопад Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

7. Тиждень права: тренінг-

вікторина «Знай та 

захищай свої права» 

грудень Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

8. Виховні години: «Куди 

звертатись вразі 

потерпання від насилля» 

грудень Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

9. День обіймів січень Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

10. Година спілкування 

«Уміння контролювати 

емоції» 

січень Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

11. Тренінгове заняття 

«Світячи іншим – не згори 

сам» 

лютий Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

12. Консультація – 

обговорення «Безпека в 

соціальних мережах» 

квітень Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

13. Бесіди та лекції на тему: 

«Протистояння насильству 

в сім'ї» 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

14. Бесіди з підлітками 

«Незакінчена розмова» 

(Згубна дія алкоголю та 

наркотичних речовин на 

організм людини) 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

15. Організація щомісячного 

відвідування психологічної 

служби майстрами, 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 



класними керівниками  

16. Відвідування гуртожитку постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

17. Лекції з показом 

відеофільмів «Шкідливі 

звички - здоров'ю 

шкодять» 

протягом 

року 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

18. Діагностика виявлення 

дітей, які схильні до 

прояву девіантної та 

деліктивної поведінки 

протягом 

року 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

19. Бесіди: «Основні 

небезпеки пошуку роботи» 

протягом 

року 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

20. Тренінги на згуртованість  протягом 

року 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

21. Заняття з елементами 

тренінгу: «Спілкуємося без 

конфліктів» 

протягом 

року 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

22. Бесіди та лекції на теми: 

«Особиста гігієна», 

«Репродуктивне здоров'я 

підлітків» 

протягом 

року 

Заст. 

директора з 

НВР 

Соц.педагог 

 

 

 

Профорієнтаційна робота 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідаль-

ний 

Виконавець 

1 Профорієнтаційні, 

громадські та благодійні 

заходи міста та області 

систематично Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

майстри в/н, 

худ.керівник, 

учнівське 

самовряду-

вання 

2 Дні відкритих дверей постійно, 

щочетверга 

Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

майстри в/н, 

худ.керівник, 

учнівське 

самовряду-

вання 

3 Проведення тренінгів 

для педагогічних 

працівників та учнів по 

організації 

Згідно графіка Заст. 

директора з 

НВР 

Соціальний 

педагог, 

учнівське 

самовряду-



профорієнтаційної 

роботи 

вання 

4 Проведення тренінгів 

для учнів шкіл середньої 

та старшої ланки з 

метою популяризації 

професій 

Систематично, 

за 

домовленістю 

Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

майстри в/н 

5 Розповсюдження 

друкованої рекламної 

продукції 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

майстри в/н, 

худ.керівник, 

учнівське 

самовряду-

вання 

6 Сповіщення через 

соціальні мережі про 

конкурси та заходи, що 

відбуваються в училищі 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

майстри в/н, 

худ.керівник, 

учнівське 

самовряду-

вання 

7 Організація агітаційної 

роботи серед учнів 

«Знайди собі заміну» 

протягом року Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

майстри в/н, 

учнівське 

самовряду-

вання 

8 Монтаж відеороликів з 

презентаціями професій, 

життя училища 

систематично Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

майстри в/н, 

худ.керівник,  

9 Презентації професій 

педагогічними 

працівниками у відео 

форматі в соціальних 

мережах 

протягом року Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

майстри в/н, 

худ.керівник 

10 Запис відеозвернень 

учнів, випускників 

училища до абітурієнтів 

протягом року Заст. 

директора з 

НВР 

Учнівське 

самовряду-

вання 

11 Створення банерів по 

10-ти професіям для 

розміщення в соціальних 

мережах 

протягом року Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

майстри в/н,  

12 Організація та 

проведення конкурсу 

фоторобіт учнів з метою 

популяризації училища 

протягом року Заст. 

директора з 

НВР 

Кл.керівники, 

майстри в/н, 

учнівське 

самовряду-

вання 

13 Публікації оголошень 

про роботу приймальної 

систематично, 

навесні 

Заст. 

директора з 

секретар 

приймальної 



комісії в соціальних 

мережах 

НВР комісії, 

педагогічні 

працівники  

14 Підготовка статей щодо 

заходів, що відбулися в 

училищі 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

Викладачі, 

майстри в/н,  

15 Оновлення сайту 

училища, публікації 

новин 

постійно Заст. 

директора з 

НВР 

викладач 

інформаційних 

технологій 

16 Розроблення 

інтерактивної анкети 

абітурієнта 

квітень Заст. 

директора з 

НВР 

викладач 

інформаційних 

технологій 

17 Розміщення реклами в 

громадському 

транспорті 

постійно 

(весна, літо) 

Заст. 

директора з 

НВР 

Викладачі, 

майстри в/н 

 



 

РОЗДІЛ 6. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Виконавець 

1.  День здоров’я, присвячений 

Дню фізкультури і спорту 

вересень, 

2019 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Керівник 

фізичного 

виховання, 

майстри в/н, 

кл.керівники, 

викладачі 

фізичного 

виховання 

2.  Урочисте відкриття 

Спартакіади училища 

3.  Участь у спортивних заходах 

та урочичистостях, 

присвячених Дню фізичної 

культури та спорту 

4.  Першість училища з легкої 

атлетики в залік учнівської 

спартакіади 

жовтень, 

2019 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Керівник 

фізичного 

виховання, 

майстри в/н, 

кл.керівники, 

викладачі 

фізичного 

виховання 

5.  Обласні змагання серед учнів 

ЗП(ПТ)О з легкої атлетики 

6.  Зональні змагання учнів 

ЗП(ПТ)О з баскетболу, 

стрітболу 

жовтень-

листопад, 

2019 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Керівник 

фізичного 

виховання 

7.  Олімпійський тиждень 

фізичної культури.  

Змагання з шашок, шахів, 

настільного тенісу 

вересень-

жовтень, 

2019 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Керівник 

фізичного 

виховання, 

майстри в/н, 

кл.керівники, 

викладачі 

фізичного 

виховання 

8.  Зональні змагання серед учнів 

ЗП(ПТ)О з волейболу 

листопад, 

2019 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Керівник 

фізичного 

виховання 

9.  Фінальні змагання учнів 

ЗП(ПТ)О з баскетболу, 

стрітболу 

грудень, 

2019 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Керівник 

фізичного 

виховання, 

майстри в/н, 

кл.керівники, 

викладачі 

фізичного 

виховання 

10.  Участь у змаганнях серед 

працівників ЗП(ПТ)О 

Запорізької області з: 

січень, 2020 Керівник 

фізичного 

виховання 

Керівник 

фізичного 

виховання, 



- настільного тенісу;  

- шашок;  

- шахів;  

- волейболу 

збірна 

команда 

училища 

11.  Зональні та фінальні змагання 

з настільного тенісу серед 

учнів ЗП(ПТ)О 

лютий, 

2020 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Керівник 

фізичного 

виховання 

12.  Обласні змагання з шахів та 

шашок серед учнів ЗП(ПТ)О 

березень-

квітень, 

2020 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Керівник 

фізичного 

виховання, 

майстри в/н, 

кл.керівники, 

викладачі 

фізичного 

виховання 

13.  Дні здоров'я, присвячені Дню 

Перемоги, Дню туризму 

квітень-

травень, 

2020 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Керівник 

фізичного 

виховання, 

майстри в/н, 

кл.керівники, 

викладачі 

фізичного 

виховання 

14.  Олімпійський пробіг, 

присвячений Олімпійському 

комітету 

червень, 

2020 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Керівник 

фізичного 

виховання, 

майстри в/н, 

кл.керівники, 

викладачі 

фізичного 

виховання 

15.  Участь у спартакіаді учбових 

закладів спортивного 

товариства «Спартак» 

профспілки України з 5-ти 

видів спорту: 

- легкої атлетики; 

- настільного тенісу; 

- баскетболу;  

- шашок; 

- волейболу 

протягом 

навчального 

року 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

фізичного 

виховання 

 



 

РОЗДІЛ 7. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТИ 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Виконавець 

1.  

Розробка, затвердження та 

подальше ознайомлення 

педагогічних працівників з 

Положенням про 

забезпечення академічної 

доброчесності 

вересень-

жовтень, 2020 

заступник 

директора з НВР 

заступник 

директора з 

НВР, заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

2.  

Проведення моніторингу 

якості знань здобувачів 

освіти з подальшим 

оприлюдненням на 

офіційному веб-сайті 

згідно графіків 

ДКР, 

перевірних 

робіт, ПА, 

ДПА, ДКА 

заступник 

директора 

з НВР 

моніторингова 

комісія, 

майстри в/н, 

викладачі 

3.  

Проведення моніторингу 

освітньої діяльності з 

подальшим 

оприлюдненням на 

офіційному веб-сайті 

січень-червень, 

2021 

заступник 

директора 

з НВР 

моніторингова 

комісія, 

майстри в/н, 

викладачі 

4.  

Оприлюднення рішень 

педагогічної ради щодо 

результатів освітнього 

процесу 

двічі на рік заступник 

директора з НВР 

секретар 

педагогічної 

ради, 

відповідальний 

за ведення веб-

сайту 

5.  

Моніторинг забезпечення 

наявності необхідних 

ресурсів для організації 

освітнього процессу 

протягом року заступник 

директора з НВР 

заступники 

директора, 

старші 

майстри, 

завідувач 

господарством, 

інспектор з ОП 

6.  

Проведення робіт із 

забезпечення наявності 

необхідних ресурсів для 

організації освітнього 

процесу 

протягом року заступники 

директора, старші 

майстри, 

завідувач 

господарством, 

інспектор з ОП 

викладачі, 

майстри в/н, 

працівники 

відділу АГЧ 

7.  

Оновлення на офіційному 

веб-сайті обов’язкової для 

оприлюднення інформації 

протягом року заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

відповідальні 

згідно наказу 



8.  

Розробка та введення в 

роботу механізмів 

забезпечення академічної 

доброчесності 

протягом року Заступник 

директора з НВР 

голови 

методичних 

комісій, 

викладачі, 

класні 

керівники, 

майстри в/н 

9.  

Розробка Положення про 

систему внутрішнього 

забезпечення якості освіти 

Відповідно до 

Закону « Про 

професійну 

(професійно-

технічну) 

освіту» та 

інших 

нормативно-

правових актів 

заступник 

директора з НВР 

заступники 

директора, 

старші 

майстри, 

методисти 

 

 

  



 

РОЗДІЛ 8. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відпові-

дальний 
Виконавець 

1 2 3 4 5 

1.  

Розробити та затвердити плануючу 

документацію: 

на 2020-2021 н.р.: 

- плану навчально-методичної роботи; 

- плану роботи за єдиною методичною 

темою; 

- плану роботи методичного кабінету; 

- планів роботи методичних комісій; 

- плану роботи школи професійної 

адаптації педагогічних працівників-

початківців 

на 5 років: 

- перспективного плану підвищення 

кваліфікації та атестації  педагогічних 

працівників на 2021-2025; 

- перспективного плану 

стажуванняпедагогічних працівників на 

2021-2025 

серпень 

2020 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методисти, 

голови МК, керівник 

школи професійної 

адаптації 

педагогічних 

працівників-

початківців 

2.  

Затвердити комплекти плануючої і 

програмної документації для первинної 

професійної підготовки кваліфікованих 

робітників з професій «Касир (в банку)», 

«Перукар (перукар-модельєр), візажист, 

візажист-стиліст», «Декоратор вітрин, 

адміністратор» 

серпень 

2021 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методист,голови  

МК, викладачі та 

майстри в/н 

3.  

Оновити паспорти комплексно-методичного 

забезпечення предметів і виробничого 

навчання  

вересень  

2020 

Заступник 

директора з 

НВР 

Викладачі та майстри 

в/н за підтримки 

методиста 

4.  

Провести колективні форми методичної 

роботи(тижнів професій-ної майстерності, 

методичного тижня, тижня права, 

педагогічних читань, інструк-тивно-

методичних нарад, авторських май-стер-

класів; засідань науково-методичної ради, 

методичних комісій тощо 

згідно із  

затвердже-

ними 

планами 

роботи на 

2020-2021 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методист, голови  

МК, викладачі та 

майстри в/н 

5.  

Провести фестиваль-конкурс відкритих 

уроків з предметів теоретичного та 

виробничого навчання 

1-й семестр 

2020-2021 

Заступник 

директора з 

НВР 

Викладачі та майстри 

в/н за підтримки  

методиста 

6.  

Впровадити в освітній процес інфор-

маційних та мультимедійних технологій, в 

т.ч. технологій дистанційного навчання 

протягом 

навчально-го 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Викладачі та  

майстри в/н  

7.  

Створити організаційне, технічне та 

методичне забезпечення освітнього 

процесу, що грунтується на технологіях 

дистанційного навчання 

протягом 

навчально-го 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Викладачі та  

майстри в/н  

8.  
Провести навчально-практичний семінар 

«Підвищення професійної компетентності 

2-й семестр 

2020-2021 

Заступник 

директора з 

Викладачі та  

майстри в/н  



педпрацівників засобами дистанційних 

освітніх сервісів» 

 

НВР 

1 2 3 4 5 

9.  

Впровадити в освітній процес нових 

методик викладання, інноваційних 

педагогічних технологій 

протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Викладачі та  

майстри в/н  

10.  

Впорядкувати навчальний контент для 

освітнього процесу, що грунтується на 

технологіях дистанційного навчання. 

Розміщення його за допомогою сервісу 

GSuiteforEducationGoogle 

протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Викладачі та  

майстри в/н,  

методист 

11.  

Провести процес атестації педагогічних 

працівників  

протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Секретаратестаційноїко

місії, методист, голови 

МК 

12.  

Провести моніторинг творчої активності та 

професійноїкомпетентності педагогічних 

працівників в міжатестаційний період за 

встановленими критеріями 

протягом 

навчально-

го року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методист, голови МК 

13.  

Розглянути на засіданні педагогічної ради 

творчі звіти педагогічних працівників, які 

атестуються 

згідно з гра-

фікомзасі-

дань педаго-

гічної ради 

Заступник 

директора з 

НМР 

Секретаратестаційно

їкомісії 

14.  

Завершити ліцензування освітньої 

діяльністі у сфері ПТО з професії 

«Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення» 

протягом 2-го 

семестру 

2020-2021 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методист 

15.  

Розробити та видати навчальні та методичні 

праці педагогічних працівників (в т.ч. 

електронних посібників, рекомендацій, 

конспектів лекцій,  

інструктивно-технологічних карт, тестових 

завдань для поточного контролю знань і 

компетентностей учнівтощо); 

протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методист,  

викладачі та  

майстри в/н 

16.  

Розробити робочі навчальні плани і 

програми для індивідуальної та курсової 

підготовки громадян за традиційною й 

дистанційною формами навчання на основі 

освітніх стандартів, що грунтуються на 

компетентнісному підході  

протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методист, 

викладачі та  

майстри в/н 

17.  

Інформаційно забезпечити сайт училища 

(методичного напряму) 

протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методист,  

голови МК 

18.  

Актуалізувати електронні каталоги 

навчальних і методичних доробків та 

інноваційного педагогічного досвіду 

педпрацівників 

протягом 

навчально-

го року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методист,  

викладачі та  

майстри в/н 

19.  
Провести моніторинг якості набутих 

компетентностей здобувачів П(ПТ)О  

протягом 

навчально-

го року 

Заступники 

директора з 

НВР, ст. 

майстер 

Група моніторингу 

20.  
Провести моніторинг якості освітньої 

діяльності педагогічних працівників 

21.  
Документально та методично забезпечити 

участі учнів у конкурсах (олімпіадах, 

протягом 

навчально-

Заступник 

директора з 

Голови МК за  

підтримки  



змаганнях, фестивалях тощо) різних рівнів  го року НВР методиста 

22.  

Організувати та провести конкурси на 

кращий блог, методичну розробку 

січень і 

травень 

2021 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методист, голови МК 

1 2 3 4 5 

23.  

Методично забезпечити діяльності НПЦ 

інноваційних швейних технологій 

протягом 

навчально-

го року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методист, ст. майс-

тер, голова МК з 

професій швейного 

профілю 

24.  

Узагальнити та забезпечити поширення 

досвіду методичної роботи педагогічних 

працівників через публікацію в друкованих 

та електронних виданнях 

протягом 

навчально-

го року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Викладачі та майстри 

в/н за підтримки  

методистів 

25.  

Організувати та провести конкурси на 

кращий блог, методичну розробку 

січень і 

травень 

2021 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методист, голови МКК 

26.  

Взяти участь у дослідно-експериментальній 

роботі за темою «Організаційно-педагогічні 

умови функціонування освітньо-

професійного кластеру з формування 

трудового потенціалу регіону» 

протягом 

навчально-

го року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методисти, 

викладачі та  

майстри в/н 

27.  

Провести моніторинг: 

- методичної діяльності педагогічних 

працівників; 

- результативності роботи  

методичних комісій 

січень, 

травень, 

червень 

2021 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методист, 

головаМК 

Рожкова Н.С. 

28.  

Забезпечити контроль за виконанням 

рішень з методичних питань, прийнятих на 

засіданнях: 

- педагогічної ради; 

- науково-методичної ради; 

- методичних комісій; 

- школи професійної адаптації 

педагогічних працівників-початківців 

протягом 

навчально-

го року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методисти,секретар 

педагогічної ради, 

секретар НМР, голови 

МК,керівник школи 

професійної адаптації 

педпрацівників-

початківців 

29.  

Оформити довідково-інформаційні стенди 

методичного кабінету 

протягом 

навчально-

го року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методист 

30.  

Організувати постійно діючу виставку 

навчальних та методичних доробків 

протягом 

навчально-

го року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методист 

31.  

Взяти участь в методичних семінарах-

практику-мах, науково-методичних 

конференціях, методичних конкурсах, 

«круглих столах», вебінарах обласного та 

всеукраїнського рівнів 

згідно з 

планами ДОН 

ЗОДА, НМЦ 

ПТО, КП 

ЗОІППО 

Заступник 

директора з 

НВР 

Методист,  

викладачі та  

майстри в/н 

32.  

Узагальнити та проаналізувати результати 

роботи педагогічних працівників у 2020-

2021н.р. за єдиною методичною темою. 

Підготувати звіт. 

червень  

2021 

Заступник 

директора з 

НВР 

Члени науково-

методичної ради 

33.  

Розглянути та затвердити звіт про 

результати роботи педагогічного колективу 

за єдиною методичною темою у 2020-

2021н.р. на засіданні педагогічної ради  

червень  

2021 

Заступник 

директора з 

НВР 

Члени педагогічного 

колективу 



РОЗДІЛ 9. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ* 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Виконавець 

1 2 3 4 5 

1.  Сформувати замовлення на 

проходження курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників у 2021 році та на 

2021-2025 на базі КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР та інших закладів 

Вересень-

жовтень 2020 

Заступник 

директора з НМР 

Методист 

2.  Скласти графік підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників в КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

та інших закладах на 2021 рік 

Грудень 2020 Заступник 

директора з НМР 

Методист 

3.  Скласти та затвердити 

Перспективний план підви-щення 

кваліфікації педагогічних 

працівників на 2021-2025 

Вересень-

жовтень 2020 

Заступник 

директора з НМР 

Методист 

4.  Розробити та затвердити 

індивідуальні плани довгостро-

кового та короткострокового під-

вищення кваліфікації та стажуван-

ня педагогічних працівників на 

2021  

Вересень- 

2020 

Заступник 

директора з НМР 

Методист, 

викладачі, майстри 

в/н 

5.  Скласти та затвердити 

Перспективний план стажування 

викладачів та майстрів в/н на 

2021-2025 

Вересень 

2020 

Заступник 

директора з НМР 

Методист, старший 

майстер 

6.  Забезпечити процеспроходження 

педагогічними працівниками 

курсів підвищення кваліфікації та 

стажування у 2020-2021 н.р. 

відповідно до 

наказів ДОН 

ЗОДА та КЗ 

«ЗОІППО» 

ЗОР 

Заступник 

директора з НМР 

Методист 

7.  Забезпечити надання методичної 

допомоги слухачам курсів 

підвищення ква-ліфікації щодо 

складання вхідних та вихідних 

тестів, випускних зав-дань, 

підготовки випускної роботи  

протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з НМР, 

старший майстер 

Методист, голови 

методичних 

комісій, зав. 

бібліотекою 

8.  Організувати самоосвітню роботу 

педагогічних працівників 

протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з НМР 

Методист, голови 

методичних комісій 

9.  Узагальнити досвід педагогіч-них 

працівників, отриманий під час 

проходження курсів підви-щення 

кваліфікації, стажування, 

тренінгів та інших форм навчання 

згідно з 

графіком 

Заступник 

директора з НВР  

Методист, голови 

методичних 

комісій, старший 

майстер 

10.  Підготувати звіт щодо підвищен- червень 2021  Заступник Методист, старший 



ня кваліфікації і стажування педа-

гогічних працівників у 2020-2021 

н.р. 

директора з НВР 

 

майстер 

 



РОЗДІЛ 10.ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

Виконавець 

1.  Переглянути та поновити 

інструкції з ОП для працівників, 

згідно штатного розкладу 

Згідно 

терміна дії  

Інженер з ОП Керівники 

підрозділів 

2.  Переглянути та поновити 

інструкції з ОП і безпеки 

життєдіяльності для учнів, 

куточки з ОП в кабінетах і 

майстернях 

Згідно 

терміна дії  

Інженер з ОП Голови 

методичних 

комісій, зав. 

кабінетами і 

майстернями 

3.  Перевірити проведення 

інструктажів з охорони праці з 

учнями під час навчально-

виробничого процесу 

Згідно 

навчального 

плану 

Інженер з ОП Інженер з ОП 

4.  Перевірити стан охорони праці і 

безпеки життєдіяльності учнів під 

час навчального-виробничого 

процесу 

Постійно Інженер з ОП Заступник 

директора з 

НВР 

5.  Забезпечити необхідний рівень 

санітарно-гігієнічних норм: шуму, 

пилу, освітлення в кабінетах, 

майстернях, гуртожитку 

Постійно Інженер з ОП Заступник 

директора з 

НВР, медичний 

працівник 

6.  Контроль  стану 

електрогосподарства. Облік та 

випробування засобів 

електрозахисту 

Постійно Інженер з ОП Відповідаль-

ний за 

електрогоспо- 

дарство 

7.  Виконати роботи по вимірюванню 

опору в електричних ланцюгах в 

навчальних майстернях, кабінетах 

та гуртожитку 

Травень-

червень 

Інженер з ОП Відповідаль-

ний за 

електрогос-

подарство 

8.  Перевірити протипожежний стан 

будівель, виробничих майстерень, 

кабінетів 

Постійно Інженер з ОП Відповідальний 

за пожежну 

безпеку 

9.  Придбати, проводити облік та 

перезарядження первинних 

засобів пожежогасіння 

Згідно 

терміну дії 

вогнегасника 

Інженер з ОП Відповідальний 

за пожежну 

безпеку 

10.  Забезпечити виконання вимог 

пожежної безпеки в навчальних та 

службових приміщеннях 

навчального закладу 

постійно Інженер з ОП Відповідальний 

за пожежну 

безпеку 

11.  Провести ревізію та планово-

попереджувальний ремонт 

обладнання, водо- та 

теплопостачання 

Червень-

серпень 

Інженер з ОП Завідувач 

господарства  



12.  Проводити навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці 

педагогічних працівників 

При прийомі 

на роботу 

Інженер з ОП питань охорони 

праці 

13.  Здійснити проведення 

періодичних медичних оглядів 

працівників 

Травень-

червень 

Серпень-

вересень 

Інженер з ОП Інженер з ОП 

14.  Проводити систематичний аналіз 

захворюваності і випадків 

тимчасової непрацездатності 

працівників 

1 раз в 

квартал 

Інженер з ОП Голова комісії 

з соціального 

страхування 

15.  Забезпечити виконання заходів 

щодо підготовки приміщень 

навчального закладу до роботи в 

осінньо-зимовий період; 

забезпечити стійкий 

температурний режим протягом 

даного періоду 

Жовтень-

лютий 

Інженер з ОП Завідувач 

господарства 

16.  Забезпечити наявність 

дезінфікуючих засобів згідно 

норм використання 

Постійно Інженер з ОП Завідувач 

господарства 

17.  Забезпечити належний санітарно-

гігієнічний стан  навчальних 

приміщень та гуртожитку 

постійно Інженер з ОП Майстри в/н, 

викладачі, 

завідувач 

гуртожитку 

18.  Забезпечити проведення «Дня 

цивільного захисту», «Тижня 

знань з основ безпеки 

життєдіяльності», «Тижня безпеки 

дитини» 

Протягом 

року 

Інженер з ОП Майстри в/н, 

викладачі 

19.  Забезпечити дотримання 

противоепідемічних заходів щодо 

профілактики та недопущення 

розповсюдження коронавірусної 

інфекції в закладі освіти 

На період 

карантину 

Інженер з  

ОП 

Майстри в/н, 

викладачі, 

завідувач 

гуртожитку 

 
 

 

 



РОЗДІЛ 11. ЦЕНТР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Виконавець 

Організаційна діяльність 

1.  

Розробити та затвердити 

прейскурант на платні послуги: 

- у сфері освітньої діяльност;  

- у сфері охорони здоров’я, 

відпочинку, дозвілля, 

оздоровлення, туризму, 

фізичної культури та спорту; 

- у сфері побутових послуг; 

- на інші послуги, які надає 

училище 

Серпень Завідувач 

НВЦ 

Завідувач 

НВЦ 

2.  

Укласти договори про надання 

освітніх послуг з фізичними та 

юридичними особами  

Протягом 

року 

Завідувач 

НВЦ 

Завідувач 

НВЦ 

3.  

Забезпечити укладання договорів  

з підприємствами, організаціями, 

освітніми установами про 

партнерство, співробітництво та 

надання навчально-виробничих 

послуг 

Протягом 

року 

Завідувач 

НВЦ 

Завідувач 

НВЦ 

4.  

Підготувати накази про 

зарахування та відрахування 

слухачів 

Протягом 

року 

Завідувач 

НВЦ 

Завідувач 

НВЦ 

5.  

Забезпечити розподіл 

педагогічного навантаження 

викладачів та майстрів 

виробничого навчання 

Серпень-

вересень 

Завідувач 

НВЦ 

Завідувач 

НВЦ 

6.  

Забезпечити ведення табелів 

відвідування слухачами занять 

груп Центру Зайнятості та подання 

їх до Обласного центру зайнятості 

Щомісяця  Завідувач 

НВЦ 

Завідувач 

НВЦ 

7.  

Забезпечити своєчасне 

оформлення та видачу документів 

про освіту 

Протягом 

року 

Завідувач 

НВЦ 

Завідувач 

НВЦ 

8.  
Скласти графік занять Протягом 

року 

Завідувач 

НВЦ 

Завідувач 

НВЦ 

9.  

Організувати проведення 

навчальних семінарів, майстер-

класів, виставок, заходів, що 

мотивують талановиту молодь до 

професійної кар’єри 

Протягом 

року 

Завідувач 

НВЦ 

Завідувач 

НВЦ 

10.  Забезпечити проведення Протягом Завідувач Викладачі, 



профорієнтаційної роботи та 

реклами послуг 

року НВЦ майстри в/н 

11.  
Організувати розвиток платних 

послуг відповідно до напрямів 

діяльності навчального закладу  

Протягом 

року 

Завідувач 

НВЦ 

Завідувач 

НВЦ 

Методична діяльність 

12.  
Розробити та затвердити навчальні 

плани і програми з ліцензованих 

професій 

Протягом 

року 

Завідувач 

НВЦ 

Завідувач 

НВЦ 

13.  

Забезпечити формування 

навчально-методичної бази для 

якісного навчання за 

інноваційними технологіями 

(розробити навчально-плануючу 

документацію, засоби навчання, 

інструментарій оцінювання 

навчальних досягнень) 

Протягом 

року 

Завідувач 

НВЦ 

Викладачі, 

майстри в/н 

Контрольно-аналітична діяльність 

14.  

Вести контроль виконання наказів, 

розпоряджень та інших рішень 

директора стосовно діяльності 

ЦРПК 

Щомісяця  Завідувач 

НВЦ 

Завідувач 

НВЦ 

15.  

Забезпечити організацію  

контролю за навчально-

виробничим процесом, 

виконанням у повному обсязі 

навчальних планів та програм 

Щомісяця Завідувач 

НВЦ 

Завідувач 

НВЦ 

16.  
Забезпечити контроль за 

відвідуванням занять слухачами  

Щомісяця Завідувач 

НВЦ 

Завідувач 

НВЦ 

17.  

Забезпечити контроль за 

своєчасною оплатою навчання 

слухачами училища 

Щомісяця Завідувач 

НВЦ 

Завідувач 

НВЦ 

18.  

Здійснити перевірку правильності 

оформлення плануючо-звітної 

документації 

Постійно Завідувач 

НВЦ 

Завідувач 

НВЦ 

 
 

 
 
 



РОЗДІЛ 12. НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР  

ІННОВАЦІЙНИХ ШВЕЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

№№ Зміст роботи Термін 

виконання  

Відповідальний Виконавець 

1 2 3 4 5 

І . Соціальне партнерство 

1.1 Забезпечити 

функціонування 

освітньо-виробничого 

кластера інноваційних 

швейних технологій 

запорізького регіону з 

метою підвищення рівня  

кваліфікованих 

робітників відповідно 

до вимог ринку праці. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Старший 

майстер, 

м/к 

викладачів і 

майстрів в/н  

з професій 

швейного 

профілю 

1.2 Проводити 

інформаційну роботу 

щодо залучення до 

діяльності кластеру 

нових швейних 

підприємств 

запорізького регіону 

протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Старший 

майстер 

 

1.3 Здійснити маркетингове 

дослідження 

регіонального ринку 

праці щодо виявлення 

та обґрунтування 

вибору найбільш 

затребуваних 

робітничих професій, 

кваліфікацій, 

компетентностей, 

необхідних для 

здійснення успішної 

професійної діяльності 

протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

м/к 

викладачів і 

майстрів в/н  

з професій 

швейного 

профілю 

 

1.4 Розглянути та внести  

пропозиції підприємств 

- замовників кадрів в 

освітні програми з 

професій швейної галузі 

зметою їх 

вдосконалення 

протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Старший 

майстер, 

голова 

методичної 

комісії 

1.5 Організувати спільне, з 

урахуванням потреб і 

протягом 

року 

Заступник 

директора з 

Старший 

майстер 



можливостей Центру та 

соціальних партнерів, 

використання 

матеріально-технічної 

бази НПЦ ІШТ. 

НВР  

1.6 Забезпечити проведення 

науково-технічних і 

науково-практичних 

конференцій, семінарів, 

майстер-класів, 

тренінгів та інших 

заходів із залученням 

провідних фахівців 

швейної галузі щодо 

ознайомлення з 

новітніми типами 

обладнання та 

технологіями 

виробничих процесів 

протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Старший 

майстер, 

голова 

методичної 

комісії 

IІ. Забезпечення якості професійної освіти 

2.1 

Надавати 

консультативну, 

практичну та методичну 

допомогу закладам 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти  регіону з питань 

впровадження в освітній 

процес новітніх 

швейних технологій 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР 

Старший 

майстер, 

методист, 

голова 

методичної 

комісії 

2.2 

Провести практичні 

навчання для 

педагогічних 

працівників з 

впровадження в освітній 

процес  сучасних ІКТ та  

мультимедійних 

технологій  

січень Заступник 

директора з НВР 

Бабаєва Н.М. 

2.3 

Забезпечити освоєння 

педагогічними 

працівниками 

відділення дизайну 

одягу основ 

конструювання та 

моделювання одягу за 

допомогою системи 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР 

голова 

методичної 

комісії , 

Шабанова О.С. 

 

 



автоматизованого 

проектування ASSYST 

2.4 

Організувати на базі 

НПЦ ІШТ тренінговий 

центр з підготовки до 

участі в конкурсах 

професійної 

майстерності:  

   

2.4.1

. 

-провести на базі НПЦ 

ІШТ конкурс 

професійної 

майстерності серед 

учнів , які навчаються за 

професіями швейного 

напряму; 

березень-

квітень 

Заступник 

директора з НВР 

Старший 

майстер, 

голова 

методичної 

комісії 

2.4.2 

-забезпечити участь 

учнів у 

Всеукраїнському  

конкурсі професійної 

майстерності  

«WORLDSKILLS 

UKRAINE 2020»; 

жовтень Заступник 

директора з НВР 

Старший 

майстер, 

Джеланова Н.І. 

2.4.3 

-розробити на 

виготовити колекцію 

одягу для участі у 

проекті «ПРОРИВ 

Легкої промисловості 

України» 

до 01.10.20 Заступник 

директора з НВР 

Старший 

майстер, 

Джеланова Н.І. 

2.5 

Оновити матеріально-

технічне забезпечення 

НПЦ ІШТ: 

   

2.5.1 
- придбати відпарювач 

промисловий; 

До 01.12.20 Заступник 

директора з ВР 

Старший 

майстер 

2.5.2 

Придбати комп’ютерне 

обладнання для 

кабінету дизайн-

проектування та 

моделювання одягу 

протягом 

року 

Заступник 

директора з ВР 

Старший 

майстер 

ІІІ . Методична діяльність та науковий супровід 

3.1 Постійно оновлювати 

навчально-методичне 

забезпечення для 

діяльності лабораторії 

інноваційних швейних 

технологій і кабінету 

дизайн-проектування  та 

протягом 

року  

Заступник 

директора з 

НВР 

Методист, 

голова 

методичної 

комісії 



моделювання одягу 

3.2 Розробити і видати  

навчальні посібники, 

методичні рекомендації 

відповідно до плану 

роботи мк 

протягом 

року  

Заступник 

директора з 

НВР 

Методист, 

голова 

методичної 

комісії 

3.3 Забезпечити 

використання 

навчальних інтернет-

сервісів у навчальному 

процесі 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

Викладачі та 

майстри в/н з 

професій 

швейного 

профілю  

3.4 Оновити комплексно-

методичне забезпечення 

предметів і 

виробничого навчання з 

професій «Кравець», 

«Закрійник» : 

   

3.4.1 Створити відеоконтент 

на основі проведених 

майстер-класів, 

тренингів 

постійно Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

Викладачі та 

майстри в/н з 

професій 

швейного 

профілю  

3.4.2 Розробити збірник 

електронних 

технологічних карт для 

виробничого навчання 

учнів(закрійник 4 

розряду) 

травень Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

Єфимович 

А.О. 

Михайлова 

І.А. 

3.4.3 Розробити для курсів 

цільового призначення 

робочі навчальні 

програми , що 

грунтуються на 

модульній структурі за 

темами:: 

- виготовлення 

блузи; 

- виготовлення 

чоловічої 

сорочки; 

- виготовлення 

чоловічих брюк 

протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Викладачі та 

майстри в/н з 

професій 

швейного 

профілю  
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виробничо-комерційної діяльності 



4.1 Організувати рекламну 

діяльність з 

використанням різних 

форм інформаційного 

забезпечення про 

діяльність НПЦ ІШТ 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

голова 

методичної 

комісії , 

Бабаєва Н.М., 

Рожкова Н.С. 

 

4.2 Приймати участь в 

профорієнтаційних 

заходах на 

регіональному та 

всеукраїнському рівні 

протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Старший 

майстер 

 

4.3. Освітня діяльність    

4.3.1 Здійснювати 

індивідуальне навчання 

, перепідготовку, 

підвищення кваліфікації 

робітничих кадрів за 

замовленням 

підприємств швейної 

галузі, що грунтується 

на модульно-

компетентісному 

підході та сучасних 

виробничих технологіях 

протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

м/к 

викладачів і 

майстрів в/н  

з професій 

швейного 

профілю 

 

4.3.2 Організувати 

стажування майстрів в/н 

та викладачів 

спец.предметів з інших 

ПТНЗ швейного 

профілю 

протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

м/к 

викладачів і 

майстрів в/н  

з професій 

швейного 

профілю 

4.3.3 Організувати 

індивідуальне курсове 

навчання громадян за 

інтегрованими 

модулями з 

виготовлення швейних 

виробів 

Протягом 

року  

Заступник 

директора з 

НВР 

Джеланова Н.І. 

Шабанова О.С. 

4.3.4 Налагодити роботу 

курсів індивідуального 

навчання з освоєння 

практичних навичок 

автоматизованого 

проектування одягу з 

використанням 

протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Андрющенко 

С.В. 

Шабанова О.С. 

 



програми ASSYST для 

працівників швейних 

підприємств, 

випускників училища, 

інших громадян 

4.4 Виробнича діяльність    

4.4.1 Продовжити роботу на 

базі салону дизайну 

одягу «Art Style» з 

виготовлення зразків 

затребуваних моделей 

одягу, виробів з 

текстилю 

Постійно Заступник 

директора з 

НВР 

Бєлич Т.О. 

4.4.2 Продовжити роботу на 

базі лабораторії  

інноваційних швейних 

технологій 

виготовлення і 

реалізацію затребуваних 

моделей одягу, виробів 

з текстилю 

Постійно Заступник 

директора з 

НВР 

Шабанова О.С. 

4.4.3 Продовжити роботу на 

базі лабораторії  

інноваційних швейних 

технологій 

виготовлення і 

реалізацію комплектів 

лекал на замовлення 

швейних підприємств 

Постійно Заступник 

директора з 

НВР 

Шабанова О.С. 

 


