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Вступ 

 

Уся робота коледжу у 2021/2022 навчальному році проводилася згідно розробленого 
Комплексного плану навчально-виробничої, методичної та виховної роботи коледжу на 2021/2022 н.р. та 
була спрямована на вирішення визначеного проблемного питання: Забезпечення прогресивної навчальної 
діяльності здобувачів освіти шляхом комплексної реалізації системи інноваційної освітньої діяльності та 
ефективного використання електронних освітніх ресурсів». У зв’язку із світовою пандемією, 
спричиненою поширенням гострої респіраторної хвороби Сovid-19 та запровадженням 
загальнодержавного карантину, основним завданням адміністрації коледжу та викладачів було 
забезпечення умов для збереження здоров’я учасників освітнього процесу коледжу під час епідемії 
коронавірусної хвороби, пошук та застосування сучасних моделей дистанційного та змішаного навчання. 
Для вирішення поставленого завдання у коледжі було удосконалено платформу дистанційного навчання 
Moodle, використання якої дозволило ефективно здійснювати освітній процес як під час очного, так і під 
час дистанційного навчання.  

Освітній процес коледжу у 2021/2022 навчальному році здійснювали  60 педагогічних працівників, 
об’єднаних в 8 циклових комісій та Раду кураторів академічних груп. Кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії» мають 28 викладачів  (47%), «спеціаліст першої категорії» - 13 викладачів 
(22%), «спеціаліст другої категорії» - 13 викладачів (22%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 5 
викладачів (8%). Із загальної кількості викладачів троє здобули ступінь кандидата наук (5%), педагогічне 
звання «викладач-методист» - 4 викладачі (6,6%).   

Відповідно до річного плану роботи у 2021/2022 навчальному році відбувалися: 
– засідання педагогічної ради, на яких було розглянуто актуальні освітні та психолого-педагогічні 
проблеми підготовки студентської молоді; 
– засідання методичної ради, де викладачі коледжу обмінювалися досвідом, презентували кращі 
методичні розробки, надавали рекомендації колегам з питань освітньої роботи; 
– засідання адміністративної ради, на яких висвітлювалися питання організації освітнього процесу у 
коледжі; 
– наради при директору, де вирішувалися оперативні проблеми, розглядалися нагальні та актуальні 
питання життя коледжу; 
– засідання циклових комісій, на яких вирішувалися проблеми науково-методичної та науково-
дослідницької діяльності викладачів. 

Система організаційної та науково-методичної роботи охоплювала роботу постійно діючого 
психолого-педагогічного семінару і сприяла якісній організації освітнього процесу в коледжі, вивченню 
та узагальненню кращого педагогічного досвіду; забезпечила якісну реалізацію річного плану щодо 
проведення занять з використанням дистанційних форм і методів навчання. 

Багато уваги приділялось формуванню електронної навчально-методичної бази коледжу, 
навчально-методичному забезпеченню практик, вимогам та рекомендаціям щодо підготовки курсових та 
дипломних робіт, здійснювався постійний контроль стану викладацької діяльності педагогічних 
працівників, стану викладання дисциплін, систематизовано та проаналізовано роботу викладачів у ході 
атестації. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі 
питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» підвищення 
кваліфікації педагогічними працівниками здійснюється згідно із затвердженим планом підвищення 
кваліфікації. Педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію в різних суб'єктів підвищення 
кваліфікації. Відповідно до встановленого Законом порядку у 2021 році пройшли курси підвищення 
кваліфікації    59 педагогічних працівників та співробітників коледжу. Педагогічні працівники коледжу 
поширювали власний досвід роботу шляхом участі у наукових конференціях. Загалом, було опубліковано 
95 матеріалів у збірниках матеріалів конференцій. 
 Важливим напрямком роботи педагогічного колективу коледжу є збереження і стабільність 
контингенту студентів. Контингент студентів на 01.06.2022 р. становить 539 студентів денного відділення, 
з них: 437 осіб - за кошти державного бюджету, 102 особи - за кошти фізичних і юридичних осіб. 

  З метою забезпечення прийому 2022 року впродовж навчального року підготовче відділення 
відвідували 100 учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Згідно з положенням «Про приймальну 
комісію» та з метою організації та проведення вступних випробувань та співбесід при вступі на навчання 
за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на основі базової (повної) загальної 
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середньої освіти було створено предметні екзаменаційні комісії. З метою проведення вступних 
випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня), 
було створено фахові атестаційні комісії. Голови предметних та фахових атестаційних комісій підготували 
програми вступних випробувань у формі індивідуальних усних співбесід, розробили критерії оцінки знань 
вступників. Всі засідання приймальної комісії оформлені відповідними протоколами. 

З метою вирішення спірних питань та розгляду апеляцій вступників на підставі Положення про 
Апеляційну комісії Відокремленого структурного підрозділу «Новокаховський політехнічний фаховий 
коледж Державного університету «Одеська політехніка» було створено апеляційну комісію. Про прозорість 
та справедливість процедури проведення вступних випробувань свідчить факт відсутності скарг та апеляцій 
від вступників.  

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в редакції Закону № 
319-VIII від 09.04.2015, та Правил прийому, з метою забезпечення прозорої діяльності та відкритості 
вступної кампанії на вебсайті коледжу  https://nkpk.op.edu.ua  оперативно висвітлюється необхідна 
інформація про роботу приймальної комісії. Відповідно до Правил прийому створено консультаційний 
центр з метою надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. 

Обсяг цьогорічного державного замовлення наведено у таблиці 1 
Таблиця 1 - Обсяг державного замовлення 

 Відокремленого струтурного підрозділу «Новокаховський політехнічний фаховий коледж 

Національного університету «Одеська політехніка» 2022-2023 н.р. 

Спеціальність 
Вступ на основі 

Базова загальна 
середня освіта 

Повна загальна 
середня освіта 

075 Маркетинг 10  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10  

071 Облік і оподаткування 10  

121 Інженерія програмного забезпечення 20 3 
141Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

40 141 О-3 
141 Е – 2  

133 Комп’ютерні технології в машинобудуванні 20  

275 Транспортні технології 18 2 
Всього 128 10 

 
Профорієнтаційна робота з набору на 2022-2023 навчальний рік проводилася цілеспрямовано та 

системно згідно затвердженого плану. Велику увагу було приділено особливостям вступу до коледжу у 
2022 році. Використовувались різноманітні форми профорієнтаційної роботи, а саме: 

 - щоквартально надавалася іміджева інформація про коледж в міські та районні газети та на радіо;
 - оновлено та надруковано роздатковий матеріал з профорієнтації у вигляді єврофлаєрів та 
листівок; 
 - виготовлена мобільна пересувна реклама підготовчих курсів; 
 - оформлені куточки з роздатковим матеріалом в магазинах, банках, організаціях міста та області;  
 - викладачі коледжу поширювали рекламну інформацію про переваги навчання в коледжі, 
запрошення на підготовчі курси через соціальні мережі Інтернет; 
 - дистанційно проведено збори для батьків слухачів підготовчих курсів; 
 - підтримка в актуальному стані інформації на сайті коледжу у розділі «Абітурієнту» та на сторінці 
навчального закладу у Facebook; 
 - підготовлені та проведені Дні відкритих дверей з майстер-класами для здобувачів освіти; 

  - цикловими комісіями коледжу створені рекламні відео продукти зі спеціальностей коледжу. 
На всі спеціальності коледжу здійснюється прийом студентів за державним  замовленням за денною 

формою навчання. Всього прийнято на навчання: на основі  базової загальної середньої освіти – 128 ос., 
з них – 56 слухачів підготовчих курсів; на базі повної загальної середньої освіти – 17 ос., з них – 3 слухача 
підготовчих курсів. 10 осіб – державне замовлення і 7 осіб – на вакантні бюджетні місця. 

Планово проведено два засідання атестаційної комісії коледжу, відкритий захід із 
представниками атестаційної комісії коледжу, на якому було презентовано систему роботи викладачів, 
які атестувалися у 2022 році, представлені їх творчі лабораторії, педагогічні ідеї, науково-методичні 
напрацювання. Результатом стала чергова атестація у 2021/2022 н.р. яку пройшли 15 викладачів. З них: 
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- на підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» -                     

1 особа ( Карпік А.Ю.); 
- на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» -1 особа ( Гриненко І.О..); 

- на підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» -                   
2 особи ( Фисина Ю.С., Ходарєва О.А.); 

- на присвоєння кваліфікаційної  категорії «спеціаліст першої категорії» - 2 особи (Віткова О.С.,              
Йонда О.М.); 

- на присвоєння кваліфікаційної  категорії «спеціаліст вищої категорії» - 3 особи  (Зелена Л.Д.,                     
Торік В.В., Янчук Л.В.); 

- на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 3 особи           
(Вітков В.В., Макрушина Л.В., Очкаленко Н.О.); 

- на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 
педагогічному званню «старший викладач» - 2 особи (Коваленко Н.М., Кузьменко І.В.); 

-  на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії та присвоєння 
педагогічного звання «викладач-методист» - 1 особа (Хищенко Т.І.) 

  На базі коледжу організовано роботу трьох обласних методичних об'єднань викладачів закладів 
фахової передвищої освіти Херсонської області: 

  - викладачів математики (голова - Опята Л.І.); 
 - викладачів електротехнічних дисциплін (голова - Надєляєв І.М.); 
 - викладачів економічних дисциплін (голова – Першина О.І.). 

Впродовж 2021/2022 навчального року під керівництвом педагогічних працівників студенти 
коледжу брали активну участь у міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних олімпіадах, конкурсах 
та фестивалях. 

Таблиця 2 - Результати участі студентів коледжу у міських, обласних, Всеукраїнських 

олімпіадах, конкурсах, фестивалях у 2021/2022 н.р. 

Олімпіади, конкурси 2021/2022 н.р. 
Кількість 
учасників 

Призери 

Обласна олімпіада з економіки 2 
Обласна олімпіада з фінансового обліку 2 
Обласні конкурси творчо-пошукових та науково-дослідницьких 

робіт студентів з української мови та літератури, математики, історіі, 
правознавства, хімії та біології 

5 

ХІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок Осінь –2021»: 
- математика; 
-історія України; 
-інформатика; 
-фізика 
 

 
36 
47 
19 
30 

 
4 
25 
10 
3 

Всеукраїнська дистанційна інтернет-олімпіада «Всеосвіта Осінь – 
2021» з української мови 

16 - 

ХІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Грінвіч-Про» з англійської 
мови 

12 4 

Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «WorldSkills 
Ukraine» (І етап) 

1  

Колежанські олімпіади з електротехніки, біології, хімії 36 9 
VIII Всеукраїнська інтернет - олімпіада «На урок»(Зима 21): 

- з української мови та літератури; 
- з математики; 
- із зарубіжної літератури; 
- з історії України; 
- з англійської мови 

 
55 
40 
69 
31 
25 

 
15 
5 
14 
2 
2 

І Міжнародний фестиваль-конкурс учнівської та студентської 
творчості «Змагаймося за нове життя», присвячений Лесі Українці (м. 
Полтава 2021 рік) 

2 1 

XIX Міжнародний відкритий конкурс із Web-дизайну та 
комп’ютерної графіки серед студентів та учнів (м. Вінниця 2021 рік) 

2 1 
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МАН України, обласний заочний творчий конкурс «Зі спогадами 

про найяскравішу квітку України» 
1 1 

МАН України, Всеукраїнський конкурс есе імені Сергія 
Кемського до Дня Гідності та Свободи 

1 1 

МАН України, обласний заочний конкурс журналістських творів 
«Погляд юних» 

1 1 

Всього: 433 98 

 
 

Таблиця 3 - Участь студентів коледжу у науково-практичних конференціях 

 
Назва конференції Кількість 

учасників 

V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та 
студентів «Інноваційні технології в процесі підготовки фахових молодших 
бакалаврів: стан, перспективи розвитку» 01-03 грудня 2021р., м. Херсон 

12 

XI Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Сучасні 
інформаційні технології 2021» (м.Одеса) 

3 

VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні аспекти 
розвитку, обліку, оподаткування і економіки: Реалії та перспективи в умовах 
інтеграційних процесів» (м. Нова Каховка 2021 р.) 

3 

Всеукраїнська профільна школа IT Малої академії наук України «Основи 
програмування мовою Java» 
 

4 

Мережева академія Cisco «Вступ до кібербезпеки» 23 

Всього: 45 
 

 
Впродовж 2021 року у коледжі була організована науково-дослідна робота за напрямками: 
 
 Кількість Кількість залучених студентів 

Студентські наукові гуртки 2 28 
Проблемні Інноваційні групи 2 14 

 
 

          Відповідно до Комплексного плану навчально-виробничої, методичної та виховної роботи коледжу 
у жовтні 2021 року проведено моніторинг працевлаштування випускників коледжу 2021 р. Моніторинг 
проведено з метою виявлення та відстеження тенденцій працевлаштування випускників коледжу, 
встановлення відповідності фактичних результатів діяльності навчального закладу існуючим потребам 
ринку праці. 
 За результатами моніторингу встановлено, що у 2021 році кількість випускників складала 147 осіб, 
з яких 41 особа (27,9% від загальної кількості випускників) продовжило навчання у закладах вищої освіти, 
80 осіб (54,4% від загальної кількості випускників) розпочали трудову діяльність, 1 особа (0,7% від 
загальної кількості випускників) призвана на службу до Збройних Сил України, 1 особа (0,7% від загальної 
кількості випускників) - у відпустці по догляду за дитиною, 2 особи (1,4% від загальної кількості 
випускників) зареєстрована у службі зайнятості населення. Про 22 особи (14,9% від загальної кількості 
випускників) інформація про подальший життєвий шлях уточнюється. 
 Аналізуючи наведені статистичні дані, слід зазначити, що 85,1% випускників коледжу визначилися 
зі своїм майбутнім та адаптувалися до динамічного розвитку ринку праці. 
         Частка випускників коледжу, які працевлаштовані і призвані до Збройних Сил України, становить 
55,1%  від загальної кількості випускників, що на 3,2% вище за рівень аналогічного показника 2020 року. 
 Відмічається, що з 80 працевлаштованих випускників. 19 осіб обрали своє перше робоче місце за 
межами України. Частка осіб, які працевлаштовані за кордоном,  становить 23,8% від кількості 
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працевлаштованих випускників і 12,9% від загальної кількості випускників. У порівнянні з минулим 
роком цей показник збільшився на 1,8%. 
 Тенденція щодо збільшення показника працевлаштування випускників за межами України 
зберігається впродовж 2018-2021 років. 
 Частка випускників коледжу, які продовжили навчання у закладах вищої освіти складає 27,9% від 
загальної кількості випускників 2021 року, що на 6,7% менше у порівнянні з 2020 роком. 
 У 2021 році наші випускники продовжили навчання у таких закладах освіти: 
 Державний університет  «Одеська політехніка» - 9 осіб; 
Херсонський національний технічний університет - 9 осіб; 
 Херсонський державний університет - 1 особа; 
 Херсонський державний аграрно-економічний університет - 1 особа; 
 Херсонський економіко-правовий інститут – 1 особа; 
 Військова академія (м.Одеса) – 1 особа; 
 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С.З.Гжицького – 1 особа; 
 Чорноморський національний університет ім.Петра Могили (м.Миколаїв) –                 1 особа; 
 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м.Миколаїв) - 1 особа; 
Запорізький державний університет  - 1 особа; 
 Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка - 1 особа;  
 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана -  
2 особи; 
 Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ - 1 особа; 
 Міжрегіональна академія управління персоналом (м.Херсон) - 1 особа; 
 Приватний вищий навчальний заклад "Новокаховський політехнічний інститут" - 4 особи; 
 Новокаховський гуманітарний інститут міжнародного Університету розвитку людини "Україна" - 
5 осіб; 
 Інші заклади освіти (Польща) - 1 особа. 

 
За підсумками роботи минулого 2021/2022 навчального року, враховуючи позитивні досягнення та 

пропозиції членів педагогічного колективу, дотримуючись кращих освітніх тенденцій та сучасних вимог 
щодо якісної підготовки молодших спеціалістів, фахових молодших бакалаврів, коледж продовжує 
працювати над проблемою: «Забезпечення прогресивної навчальної діяльності здобувачів освіти шляхом 

комплексної реалізації системи інноваційної освітньої діяльності та ефективного використання 

електронних освітніх ресурсів». 
 Пріоритетні завдання роботи колективу щодо вирішення визначеної проблеми наступні: 
 1 Забезпечити умови дотримання вимог діючого законодавства у сфері повної загальної середньої 
освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти. 

2 Забезпечити дотримання вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері фахової 
передвищої освіти. 
 3 Вдосконалювати процедури внутрішнього моніторингу та діагностування освітнього процесу та 
якості освіти. 
 4  Формувати академічну спільноту коледжу на принципах  академічної доброчесності, 
відкритості, прозорості, законності, неупередженості та достовірності інформації. 
 5  Продовжити впровадження у навчальний процес освітніх програм профільної середньої освіти 
для підготовки фахових молодших бакалаврів зі спеціальностей:  

133 Галузеве машинобудування; 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 
121 Інженерія програмного забезпечення; 
275 Транспортні технології; 
071 Облік і оподаткування; 
075 Маркетинг 
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

6  Акредитація спеціальності 275 Транспортні технології. 
7  Здійснювати заходи щодо залучення стейкхолдерів до процесів забезпечення якості надання 

освітніх послуг за всіма напрямками діяльності коледжу. 
 8 Впроваджувати  нове покоління методичного забезпечення навчального процесу, 

зорієнтованого на розвиток у студентів творчої самостійності, здібностей і нахилів з урахування їх 
інтересів, впровадження автоматизованих навчальних курсів у вигляді електронних підручників, 
посібників із усіх спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у коледжі; 
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9  Удосконалювати якість наповнення та рівень технічного супроводу функціонування освітньої 

платформи Moodle. 
10  Забезпечити своєчасне внесення та достовірність даних за всіма напрямками роботи коледжу                                 

в  Єдиній державній електронній базі "Освіта". 
11 Раціонально здійснювати оптимізацію освітнього процесу враховуючи суспільно-політичні та 

економічні умови. 
12 Підвищувати пізнавальну, творчу та громадську активність студентів (залучення до пошуково-

дослідницької роботи, участь у конференціях, олімпіадах, професійних конкурсах; сприяння діяльності 
гурткових та клубних об’єднань; участь у спортивно–масових заходах; активізація роботи органів 
студентського самоврядування). 

            13 Поширювати взаємозв’язки з підприємствами та організаціями з питань проведення практик та 
працевлаштування студентів коледжу. 

            14 Сприяти працевлаштуванню випускників шляхом укладання договорів про співпрацю з 
підприємствами та установами, створення банку вакантних місць на ринку праці, надання інформаційно-
довідкових послуг підрозділом "Кар'єра-центр".  

           15 Продовжити роботу щодо встановлення зв’язків із закордонними базами практик та залученням  
студентів для проходження практики за кордоном.  

           16 Забезпечити високу результативність вступної кампанії 2023 шляхом активізації 
профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді та випускників професійно-технічних навчальних 
закладів (кваліфікованих робітників). 

           17 Виховувати студентів на традиціях і звичаях українського народу, його історичної та культурної 
спадщини, формувати у студентів високу патріотичну свідомість, готовність до виконання громадських і 
конституційних обов’язків. 

           18 Забезпечити  психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу, захист їх 
психологічного здоров’я. Здійснювати профілактику протиправної поведінки, насильства над дітьми, 
підвищувати психологічну культуру студентів, батьків, педагогічних працівників, надавати психологічну 
допомогу здобувачам освіти  з особливими потребами. 

     19  Підтримувати в актуальному стані інформацію на офіційному сайті коледжу з метою формування 
позитивної громадської думки про коледж, розвитку його іміджевого потенціалу на ринку освітніх послуг. 
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Розділ 1 

1Система організаційно-управлінської роботи 
 

№ 

з\п 
Заходи 

Термін 

проведення 
Відповідальний Прим. 

1 2 3 4 5 

1.1.  Засідання педагогічної ради 

 
1.1.1 

I засідання 

Затвердження звіту про результати роботи 
приймальної комісії щодо вступної кампанії у 2022 
році та організація профорієнтаційної роботи у 
2022/2023 н.р.. 

 
серпень 
2022 р. 

 
Відп.секретар 

приймальної комісії 

 

1.1.2 Затвердження плану роботи педагогічної ради на 
2022/2023 н.р. 

 Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В.  

 

1.1.3 Затвердження педагогічного навантаження на 
2022/2023 н.р. 

 Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

1.1.4 Затвердження порядку організації освітнього 
процесу в умовах воєнного стану 

 Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

 
1.1.5 

II засідання 

Стан реалізації плану заходів з адаптації студентів 
нового набору. 

 
жовтень 
2022 р. 

 
Заст.директора з НР 

Саврадім Л.В. 

 

1.1.6 Моніторинг працевлаштування випускників 2022 р.  Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

1.1.7 Про стан методичного забезпечення та підготовку до 
атестації педагогічних працівників у 2023 році.  

 Завідувач метод. 
кабінету  

Войтюк Л.М. 

 

1.1.8 Реалізація заходів щодо акредитації освітньої 
програми зі спеціальності 275 Транспортні 
технології 

 Зав. відділення 
Коровіна В.А. 

 

 
1.1.9 

III засідання 

Стан розміщення інформації на офіційному веб-сайті 
колежу у відповідності до вимог Законів України 
«Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» 

 
грудень 
2022 р. 

 
Заст.директора з НР 

Саврадім Л.В. 

 

1.1.10 Затвердження плану підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників коледжу на 2023 рік. 

 Завідувач метод. 
кабінету  

Войтюк Л.М. 

 

1.1.11 Затвердження Правил прийому до коледжу у 2023 
році. Профорієнтаційна робота. 

 Відп.секретар 
приймальної комісії 

 

1.1.12 Розгляд кандидатур на встановлення стипендії 
Президента України. 

 Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

1.1.13 Інформація про виконання раніше прийнятих 
рішень. 

 Секретар педради  

 
1.1.14 

IV засідання 

Аналіз діяльності коледжу за 2022 рік, основні 
напрямки діяльності на 2023 рік. 

 
січень  
2023 р. 

 
Директор коледжу 

Вітков В.В. 

 

1.1.15 Про підсумки освітньої діяльності коледжу за І 
семестр 2022-2023 н.р. 

 Завідувачі відділень  

11.16 Про навчально-методичне забезпечення  
освітнього процесу з підготовки фахових молодших 
бакалаврів за спеціальність 275 Транспортні 
технології. Стан підготовки до акредитації. 

 Зав. відділення 
Коровіна В.А. 

 

 
1.1.17 

V засідання 

Про організацію та ступінь готовності до ДПА (ЗНО) 
студентів ІІ курсу. 

квітень 
2023 р. 

 

 
Заст.директора з НР 

Саврадім Л.В. 

 

1.1.18 Про стан профорієнтаційної роботи педагогічного 
колективу та перспективи вступної кампанії 2023 
року.  

 Відп.секретар 
приймальної комісії 
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1 2 3 4 5 

1.1.19 Про підсумки атестації педагогічних працівників 
коледжу. 

 Завідувач метод. 
кабінету  

Войтюк Л.М. 

 

 
1.1.20 

VІ засідання 

Результати атестації випускників коледжу 2023 р. 
червень 
2023 р. 

 
Голови циклових 

комісій 

 

1.1.21 Про виконання плану виховної роботи коледжу за 
2022/2023 н.р.  

 Заст.директора з ВР 
Дуганова НВ. 

 

1.1.22 Обговорення проекту Комплексного плану роботи 
коледжу на 2023/2024 н.р. 

 Секретар педради  

1.1.23 Переведення студентів на старші курси.  Завідувачі відділень  

1.1.24 Розгляд кандидатур на встановлення стипендії 
Президента України та Верховної Ради України. 

 Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

1.2.Засідання методичної ради 

 
1.2.1 

I засідання 

Затвердження складу методичної ради та плану 
роботи на 2022/2023 н.р. 

вересень 
2022 р.  

 
Заст.директора з НР 

Саврадім Л.В. 

 

1.2.2 Основні напрямки роботи методичної ради, завдання 
на 2022/2023 н.р. 

 
Заст.директора з НР 

Саврадім Л.В. 
 

1.2.3 Рекомендації головам ПЦК з планування роботи 
комісій та затвердження навчальної документації. 

 
Заст.директора з НР 

Саврадім Л.В. 
 

1.2.4 Розгляд та затвердження навчальних та робочих 
навчальних програм дисциплін (предметів).  

 
Голови циклових 

комісій 
 

1.2.5 Розгляд та затвердження планів роботи циклових 
комісій на 2022/2023 н.р. 

 
Голови циклових 

комісій 
 

 
1.2.6 

II засідання 

Розгляд методичного забезпечення атестації 
педагогічних працівників у 2022/2023 н.р. 

жовтень 
2022 р. 

 
Завідувач метод. 

кабінету  
Войтюк Л.М. 

 

1.2.7 Звіти голів циклових комісій за результатами 
директорських КР для студентів нового набору.  

 

Голови ЦК 
Опята Л.І. 

Хищенко Т.І. 
Тодоріко Є.С. 

 

1.2.8 Про стан організації навчального процесу за 
дистанційними технологіями у І семестрі 2022/2023 
н.р. та завдання колективу щодо підвищення якості 
освіти майбутніх фахівців. 

 

Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

1.2.9 Обговорення стану підготовки методичного 
забезпечення спеціальності 275 Транспортні 
технології до акредитації 

 
Голова ЦК 

Ламберг Н.В. 
 

 
1.2.10 

III засідання 

Аналіз роботи методичної ради коледжу за І семестр 
2022/2023 н.р. 

лютий 
2023 р. 

 
Заст.директора з НР 

Саврадім Л.В. 

 

1.2.11  Стан підготовки педагогічних працівників коледжу 
до проходження атестації: заслуховування досвіду 
роботи викладачів. 

 
Завідувач метод. 

кабінету  
Войтюк Л.М. 

 

1.2.12  Обговорення стану підготовки здобувачів освіти до 
участі у ЗНО.  

Голови ЦК 
Опята Л.І. 

Хищенко Т.І. 

 

1.2.13  Стан відповідності педагогічних працівників 
коледжу ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності 

 
Голови циклових 

комісій 
 

 
1.2.14 

IV засідання 

Про публікаційну активність педагогічних 
працівників як фактор підвищення іміджу коледжу в 
освітньому просторі. 

квітень 
2023 р. 

 
Завідувач метод. 

кабінету  
Войтюк Л.М. 
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1.2.15 Про стан наповненості та рівень актуальності 
інформації, яка оприлюднена на офіційному веб-
сайті коледжу. 

 
Йонда О.М. 

 
 

1.2.16 Формування професійно-трудової компетенції 
здобувачів освіти під час проходження виробничої 
практики. 

 
Голови циклових 

комісій 
 

 
1.2.17 

V засідання  

Звіти голів циклових комісій щодо виконання планів 
роботи та індивідуальних планів викладачів. 

травень  
2023 р. 

 
Голови циклових 

комісій 

 

1.2.18 Розгляд попереднього педагогічного навантаження 
педагогічних працівників. 

 
Заст.директора з НР 

Саврадім Л.В. 
 

1.2.19 Про підсумки роботи за 2022/2023 н.р. та планування 
роботи на 2023/2024 н.р. 

 
Заст.директора з НР 

Саврадім Л.В. 
 

1.2.20 Виконання рішень попередніх засідань методичних 
рад.  

Завідувач метод. 
кабінету  

Войтюк Л.М. 

 

1.3.  Засідання адміністративної ради  

1.3.1 Вересень 

- Про підготовку коледжу до початку нового 
навчального року. 
 

 
05.09.22 р. 

 
 

 
Заступники  
директора 

 

 

 - Про стан ліквідації академічних заборгованостей 
студентами та сформованості контингенту на 
2022/2023 н.р. 

05.09.22 р. Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

 - Про переведення студентів, що навчаються за 
кошти фізичних та юридичних осіб на бюджетну 
форму навчання. 

05.09.22 р. Завідувачі відділень  

1.3.2 Жовтень 

- Узагальнені дані щодо працевлаштування 
випускників 2022 року. 

 
10.10.22 р. 

 
Завідувачі відділень 

 

 - Інформація про укладання угод для проходження 
практик студентами. 

10.10.22 р. Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

 - Інформація про проблеми адаптації студентів 
нового набору та затвердження плану заходів щодо 
створення сприятливих умов для їх успішної 
адаптації.  

10.10.22 р. Заст.директора з ВР 
Дуганова НВ. 

 

1.3.3 Листопад 

- Про атестацію педагогічних працівників у 
2022/2023 н.р. 

 
07.11.22 р. 

 
Войтюк Л.М. 

 

 - Про якість оформлення навчальної документації 
викладачами коледжу. 

07.11.22 р. Завідувачі відділень  

 -  Підсумки роботи колективу щодо організації 
роботи підготовчого відділення коледжу, 
перспективи набору студентів у 2023 р. 

07.11.22 р. Войтюк Л.М.  

 - Про якість викладання дисциплін «Фізична 
культура», «Фізичне виховання» за дистанційними 
технологіями. 

07.11.22 р. Торік В.В.  

1.3.4 Грудень 

- Про стан підготовки студентів до зимової сесії. 
 

05.12.22 р. 
 

Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

 - Виконання планів підвищення кваліфікації 
викладачами коледжу за 2022 рік. 

05.12.22 р. Войтюк Л.М.  

 - Про підготовку до проведення батьківських зборів. 05.12.22 р. Заст.директора з ВР 
Дуганова Н.В. 

 

 - Про підготовку до акредитації спеціальності 275 
Транспортні технології. 

05.12.22 р. Коровіна В.А.  
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1.3.5 Січень 

- Аналіз підсумків навчальної діяльності здобувачів 
освіти за І семестр 2022/2023 н.р. 

 
16.01.23 р. 

 

 
Заст.директора з НР 

Саврадім Л.В. 

 

 - Про роботу студентського самоврядування 16.01.23 р. 
 

Заст.директора з ВР 
Дуганова Н.В. 

 

 - Результати роботи педагогічних працівників, які 
атестуються у 2023 році. 

16.01.23 р. 
 

Войтюк Л.М.  

1.3.6 Лютий 

- Про організацію роботи щодо обліку  
відвідування занять студентами коледжу 

 
06.02.23 р. 

 
Завідувачі відділень 

 

 - Про підсумки планово-фінансової діяльності 
коледжу за 2022 рік. 

06.02.23 р. Гол.бухгалтер 
Святовець Т.М. 

 

 - Про стан підготовки до вступної кампанії 2023 р. 06.02.23 р. Войтюк Л.М.  

1.3.7 Березень 

- Про підготовку та проведення засідання 
атестаційної комісії І рівня та атестацію 
педагогічних працівників. 

 
06.03.23 р. 

 

 
Войтюк Л.М. 

 

 - Соціальна адаптація і підтримка студентів 
пільгових категорій 

06.03.23 р. 
 

Заст.директора з ВР 
Дуганова Н.В. 

 

 - Про результати участі здобувачів освіти у 
Міжнародних, Всеукраїнських, обласних олімпіадах 
та конкурсах серед студентів закладів фахової 
передвищої освіти. 

06.03.23 р. 
 

Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

1.3.8 Квітень 

- Про стан методичного забезпечення дисциплін 
випускових ЦК 

 
03.04.23 р. 

 
Заст.директора з НР 

Саврадім Л.В. 

 

 - Про стан внесення даних до ЄДЕБО та підтримки 
інформації в актуальному стані. 

03.04.23 р. Йонда О.М.  

 - Про результати контролю за навчально-
методичним забезпеченням практики студентів. 
 

03.04.23 р. Завідувачі відділень  

1.3.9 Травень 

- Результати атестації педагогічних працівників 
коледжу у 2023 році. 

 
15.05.23 р. 

 

 
Войтюк Л.М. 

 

 - Про затвердження плану заходів з підготовки до 
нового 2023/2024 н.р. 

15.05.23 р. 
 

Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

 - Про стан роботи щодо виготовлення документів 
про освіту. 

15.05.23 р. 
 

Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

1.3.10 Червень 

- Про попереднє планування педагогічного 
навантаження на 2023/2024 н.р. 

 
12.06.23 р. 

 
Заст.директора з НР 

Саврадім Л.В. 

 

 - Про організацію підсумкової атестації для слухачів 
підготовчого відділення. 

12.06.23 р. Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

 - Про підсумки акредитації спеціальності 275 
Транспортні технології. 

12.06.23 р. Коровіна В.А.  

 - Про організаційні заходи щодо видачі документів 
про освіту випускникам коледжу.  

12.06.23 р. Завідувачі відділень  
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Розділ 2 

Система навчально–методичної та наукової роботи 

 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальни

й 

Прим. 

1 2 3 4 5 

2.1  Загальні методичні заходи коледжу   

1 Професійна діяльність викладача навчального 
закладу - це особливий різновид творчої 
інтелектуальної праці. основна умова такої 
діяльності - інноваційний  потенціал педагога. 
З метою реалізації завдань творчої діяльності як 
усього колективу, так і кожного  педагога 
зокрема, оптимального розподілу і корпорації 
праці, реалізації обраних шляхів розвитку 
інноваційного потенціалу, спрямованого на 
піднесення рівня творчої діяльності 
педпрацівників щодо забезпечення 
індивідуалізації та соціалізації освітньо-
виховного процесу в умовах інформаційного 
середовища, організувати науково-методичну 
роботу в коледжі через такі форми: 

   

1) Педагогічна рада; за окремим 
планом 

Вітков В.В.  

2) Адміністративна рада; за окремим 
планом 

Вітков В.В.  

3) Методична рада; за окремим 
планом 

Саврадім Л.В.  

4) Рада кураторів академічних груп; за окремим 
планом 

Голова Ради 
кураторів 

академічних груп 

 

5) Циклові комісії: 
-  гуманітарних дисциплін; 
-  природничо-математичних дисциплін; 
-  фізичного виховання; 
-  обліково-економічних дисциплін та 
маркетингу; 
-  з галузевого машинобудування; 
-  з електротехніки та електромеханіки;  
-  з транспортних технологій;  
-  з інженерії  програмного забезпечення  

за окремим 
планом 

 
Хищенко Т.І. 

Опята Л.І. 
Торік В.В. 
Санін В.Л. 

Сидорчук І.О. 
Глухов О.А. 

Ламберг Н.В. 
Тодоріко Є.С. 

 

6) Обласні методичні об'єднання викладачів 
загальноосвітніх і спеціальних дисциплін 
фахової передвищої освіти та участь в їх роботі 
членів педагогічного колективу 

за окремим 
планом 

Голови ЦК  

7) Обласні методичні об'єднання, які будуть 
проводитись  на базі коледжу:  
 - методичне об'єднання викладачів 
електротехнічних дисциплін; 
 -  методичне об'єднання викладачів математики; 
- методичне об'єднання викладачів економічних 
дисциплін 

за окремим 
планом 

 

 
 

Надєляєв І.М. 
 

Опята Л.І. 
Першина О.І. 
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  8) Загальноколежанські методичні заходи: коло  
педагогічних ідей, майстер-класи, психолого-
педагогічний семінар-практикум, методичний 
діалог, педагогічна «кав’ярня»  

за окремим 
планом 

Войтюк Л.М.  

9) Відкриті навчальні заняття та виховні заходи за окремим 
планом 

Войтюк Л.М.  

2 Провести педагогічні консиліуми: 
- кураторів академічних груп I курсу, викладачів 
перших курсів, викладачів підготовчих курсів; 
- викладачів і кураторів академічних груп перших 
та других курсів.  

вересень  
2022 р. 

 

Рочняк О.В.  

3 Організувати підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників. 

за окремим 
графіком 

Войтюк Л.М.  

4 Організувати атестацію 8 педагогічних 
працівників коледжу. 

жовтень 
 2022 р.- 
квітень  
2023 р. 

Войтюк Л.М.  

5 Проаналізувати, систематизувати, узагальнити 
передовий педагогічний досвід викладачів, які 
атестуються на вищу категорію:  

- Павленко О.П..; 
- Рочняк О.В..; 
- Санін В.Л.. 

листопад -
грудень 
2022 р. 

Войтюк Л.М.  

6 Надавати допомогу щодо оформлення  творчих 
портретів викладачів, які атестуються на першу та 
другу  кваліфікаційні категорії 

- Діденко Н.М..; 
- Морозовій Ю.М..; 
- Ніколенко О.П..; 
- Ткаченко Т.О.; 
- Шевченко С.В.. 

листопад-
грудень  
2022 р. 

Войтюк Л.М.  

7 Скласти графік проведення атестаційних 
показових занять та виховних заходів 
викладачами, які атестуються у 2022/2023 н.р. 

жовтень  
2022 р. 

Войтюк Л.М. 
 

 

8 Робота з наповнення електронної бази навчально-
методичних комплексів дисциплін та методичних 
розробок викладачів 

впродовж року Войтюк Л.М.  

9 Підготувати  матеріали до видання збірника 
кращих методичних напрацювань педагогічного 
колективу НПФК Одеської політехніки (ОП) 
«Узагальнений досвід педагогічних працівників 
закладів фахової передвищої освіти Херсонської 
області», випуск 5 

листопад  
2022 р. 

 

Войтюк Л.М.  

10 Продовжити роботу по формуванню електронної 
бази інструктивно-нормативних документів 

протягом року Войтюк Л.М.  

11 Продовжити роботу з формування інформаційно-
методичної бази даних (методичний кейс) 
навчально-методичного кабінету 

протягом року Войтюк Л.М.  

12 Продовжити роботу з заповнення електронного 
ресурсу навчально-методичних матеріалів на 
дистанційному порталі коледжу 
 

протягом року Войтюк Л.М., 
голови ЦК 

 

13 Проводити методичні консиліуми для голів 
циклових комісій з поточних питань оформлення 
нормативно-установчої документаці 
 

протягом року Саврадім Л.В., 
Войтюк Л.М., 

голови ЦК 
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14 Сприяти поширенню практики проведення занять 
із застосуванням передових педагогічних 
технологій (веб-технологій) 

протягом року Войтюк Л.М., 
голови ЦК 

 

15 Впровадження практики проведення відкритих 
занять викладачами коледжу з подальшим їх 
обговоренням 

протягом року Саврадім Л.В. 
Войтюк Л.М., 

голови ЦК 

 

16 Організувати та провести: 
 майстер-клас для викладачів «Інноваційні 

підходи до організації освітнього процесу та 
здійснення контролю знань здобувачів освіти»; 

 
- обмін досвідом «Культура академічної 

доброчесності: проблеми та виклики для 
здобувачів освіти»; 

 
 - методичний діалог «Демотивація в навчальному 

процесі: чому учіння буває нецікавим?»; 
 
 
 - педагогічна вікторина «Упізнай інноваційний 

прийом» 

 
жовтень  
2022 р. 

 
 

грудень 
2022 р. 

 
 

лютий 2023 р. 
 

 
 

квітень 
 2023 р. 

 
Гриненко І.О., 
Павленко О.П., 
Петренко Л.В. 
Рочняк О.В., 

 
Морозова Ю.М., 

Санін В.Л. 
 

Діденко Н.М., 
Ніколенко О.П., 
Ткаченко Т.О. 

 
Войтюк Л.М., 

Шевченко С.В., 
Потапчук А.В. 

 

2.2  Наукова робота 
1 Розробити матеріал на здобуття сертифікату 

про авторське право: 

 

   

 «Використання тестових завдань на заняттях 
інформатики як шлях формування самоосвітньої 
компетентності студента» 
 

грудень 2022 р. Кіца Т.В.  

«Автоматизація управління запасами із 
застосуванням АВС і для студентів спеціальності 
075 Маркетинг 
 

грудень 2022 р. Макрушина Л.В., 
Тодоріко Є.С. 

 

«Розвиток професійних навичок студентів під час 
практичного навчання з використанням 
автоматизованого гальмівного стенду моделі 
«СТА – 2017/12 П» 

грудень 2022 р. Обревко Є.І.  

Розробка навчального заняття з теми «Теплові 
машини. Принцип дії теплових машин. Цикл 
теплових машин. Коефіцієнт корисної дії 
теплових машин. Необоротність теплових 
процесів» 

грудень 2022 р. Рочняк О.В.  

«Досвід використання інноваційних технологій на 
заняттях з фізики і астрономії» 

грудень 2022 р. Ходарєва О.А.  

«Визначення площі дільниці механічного цеху 
при виконанні дипломного проєкту зі 
спеціальності     133 Галузеве машинобудування» 

грудень 2022 р. Сидорчук І.О.  

«Розрахунок режимів різання при протягуванні» 
 

грудень 2022 р. Янчук Л.В.  

«План заняття з дисципліни Електричні машини з 
теми «Асинхронний двигун» 
 

грудень 2022 р. Гриненко І.О.  

«Василь Симоненко – поборник правди і добра. 
Сторінками життєвого і творчого шляху поета-
шістдесятника» (конспект заняття) 
 

грудень 2022 р. Хищенко Т.І.  
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 «Ділове листування» грудень 2022 р. Додрик О.В., 
Левченко Л.Г. 

 

«М. Хвильовий. Новела «Мати» - недопустимість 
підміни моральних цінностей  псевдоідеалами, 
протест проти ідеологічного фанатизму» 

грудень 2022 р. Павленко О.П.  

«Посібник з історії України початку ХХ століття 
(1900-1939 рр..)» 

грудень 2022 р. Скочеляс О.П.  

«Навчально-наочний посібник з дисципліни 
Ринкові дослідження для здобувачів фахової 
передвищої освіти спеціальності 075 Маркетинг» 

грудень 2022 р. Першина О.І.  

«Розрахунок швидкісно-динамічних показників 
автомобіля в залежності від передаточних чисел 
коробки перемінних передач» 

грудень 2022 р. Глухов О.А., 
Туревич О.В. 

 

2 Теми статей до друку у фахових виданнях:    
 «Розвиток ключових компетентностей на 

заняттях інформатики» 
грудень  
2022 р. 

Кіца Т.В.  

«Формування професійної компетентності 
студентів під час практичного навчання з 
використанням автоматизованого гальмівного 
стенду моделі «СТА – 2017/12 П» 

грудень  
2022 р 

Обревко Є.І.  

«Візуалізація занять із дисципліни Комп’ютерна 
графіка в умовах дистанційного навчання»  

січень  
2023 р. 

Зелена Л.Д., 
Ламберг Н.В. 

 

«Розвиток розумових здібностей студентів під час 
дистанційного навчання шляхом інтерактивних 
вправ» 

лютий  
2023 р. 

Потапова Т.В.  

«Тестування з дисципліни «Теорія ймовірностей 
та математична статистика» 

грудень  
2022 р. 

Опята Л.І.  

«Активізація пізнавальної активності та 
самостійності здобувачів освіти шляхом 
використання інноваційних технологій» 

грудень  
2022 р. 

Ходарєва О.А.  

«Викладання курсу біології в умовах 
дистанційного навчання» 

грудень  
2022 р. 

Ткаченко Т.О.  

«Використання інноваційних форм та методів 
навчання на заняттях хімії» 

січень  
2023 р. 

Очкаленко Н.О.  

«Практика використання 3D-принтера при 
підготовці фахового молодшого бакалавра з 
галузевого машинобудування» 

грудень  
2022 р. 

Сидорчук І.О.  

«Впровадження технологій Smart TV у навчально-
виховний процес підготовки фахівців з галузевого 
машинобудування» 

листопад 2022 
р. 

Коровіна В.А.  

«Дистанційне та змішане навчання в умовах 
війни» 

грудень 
2022 р. 

Ніколенко О.П.  

«Стимулювання творчої діяльності здобувачів 
освіти на заняттях української літератури як шлях 
до особистого зростання» 

січень  
2023 р. 

Хищекно Т.І.  

«Англійська на слух – як розуміти англійську 
мову» 
 

січень 
2023 р. 

Додрик О.В., 
Левченко Л.Г. 

 

Розробка заняття «В.Симоненко. Загальний огляд 
творчості письменника. Поезії. Утвердження 
неповторності людської особистості» 
 

грудень  
2022 р. 

Павленко О.П.  

«Використання наочних засобів навчання як 
засобу підвищення ефективності професійної 
підготовки в умовах дистанційної форми 
навчання» 
 

січень 
2023 р. 

Першина О.І.  
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 «Контроль і оцінювання навчальних досягнень 
студентів в умовах дистанційного навчання» 

січень  
2022 р. 

Петренко Л.В.  

«Бінарне заняття як засіб формування 
міжпредметних компетентностей в закладах 
фахової передвищої освіти» 

грудень  
2022 р. 

Дуганова Н.В.  

«Використання інтерактивних методів навчання 
при викладанні економічних дисиплін» 

січень 
2023 р. 

Санін В.Л.  

3 Участь в інтернет-конференціях:    
 «Психологічний супровід учасників освітнього 

процесу під час війни в Україні»  
листопад 
 2022 р. 

Кіца Т.В.  

«Дослідницький підхід при виконанні 
лабораторних робіт з дисципліни «Інфоматика та 
комп’ютерна техніка»  

листопад 
 2022 р. 

Личак В.О.  

«Розвиток критичного і нестандартного 
мислення на заняттях фізики» 

листопад 
 2022 р. 

Рочняк О.В.  

«Шляхи формування практичних умінь студентів 
з модернізації електроустаткування під час 
ремонту автомобілів і тракторів» (Міжнародна 
інтернет-конференція S-Word)  

листопад 
 2022 р. 

Обревко Є.І.  

«Оцінювання студентів під час дистанційного 
навчання» 

листопад 
 2022 р. 

Гриненко І.О.  

«Формування громадянської компетентності на 
заняттях з історії та Громадянської освіти» 

листопад 
 2022 р. 

Скочеляс О.П.  

«Стилістичні засоби лексикології та синтаксису 
на заняттях української мови» 

грудень 
 2022 р. 

Павленко О.П.  

«Формування особистості у процесі фізичного 
виховання» 

грудень 
 2022 р. 

Діденко Н.М.  

«Проблеми розробки та використання наочних 
засобів навчання в умовах дистанційної форми 
освіти» 

січень 
 2023 р. 

Першина О.І.  

«Виконання практичних робіт з електробезпеки 
під час дистанційного навчання» 

грудень 
 2022 р. 

Дубина Д.А.  

«Організація дистанційного навчання в закладах 
фахової передвищої освіти в умовах воєнного 
стану» 

січень 
 2023 р. 

Глухов О.А., 
Туревич О.В. 

 

«Олімпійські чемпіони Нової Каховки» грудень 
 2022 р. 

Торік В.В.  

«Формування креативних здібностей здобувачів 
освіти через впровадження елементів 
біоадекватних технологій на заняттях мови та 
літератури» 

грудень 
 2022 р. 

Войтюк Л.М.  

«Використання мультимедійних і дистанційних 
технологій під час викладання цивільного 
захисту» 

грудень 
 2022 р. 

Зінченко Г.Д.  

 

2.3  Відкриті заняття: 
1 «Теплові машини. Принцип дії теплових 

машин. Цикл теплових машин. Коефіцієнт 
корисної дії теплових машин. Необоротність 
теплових процесів». 

за окремим 
графіком 

Рочняк О.В.  

2 «Шістдесятництво як культурологічне й 
соціальне явище. В.Симоненко. Загальний 
огляд творчості письменника. Поезії.» 

за окремим 
графіком 

Павленко О.П.  

3 «Баскетбол. Вдосконалення техніки ведення, 
передачі та кидка м`яча у кошик» 
 

за окремим 
графіком 

Діденко Н.М.  
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4 «Стереотипи та упередження. Дискримінація. 
Конфлікти» 

за окремим 
графіком 

Ніколенко О.П.  

5 «Вітаміни, їх роль в обміні речовин» за окремим 
графіком 

Ткаченко Т.О.  

6 «Вдосконалення процесу приготування палива 
для бензинових двигунів» 

за окремим 
графіком 

Шевченко С.В.  

7 «Облік заробітної плати на підприємстві» за окремим 
графіком 

Санін В.Л.  

8 «Реклама:її види та принципи» за окремим 
графіком 

Морозова Ю.М.  

2.4  Підготовка методичного забезпечення 

1 Розробити прикладні програми:    

 «Виконання розрахунково-графічної роботи №3 
з теми «Побудова епюр повздовжних сил та 
нормальних напружень у поперечних перерізах, 
визначення видовження бруса» з дисципліни 
Технічна механіка 

січень 2023 р. Зелена Л.Д.  

«Складання розкладу руху автомобіля та 
побудова графіків руху на різних маршрутах» 

січень 2023 р. Віткова О.С.  

«Вивчення електрики» січень 2023 р. Рочняк О.В.  

Тестування з теми «Показникова функція» січень 2023 р. Потапова Т.В.  

Тестування з теми «Похідна. Функції» січень 2023 р. Опята Л.І.  

«Визначення довжини світлової хвилі» січень 2023 р. Ходарєва О.А.  

Тестування з теми «Генетика людини» січень 2023 р. Ткаченко Т.О.  

«Визначення площі дільниці механічного цеху 
при виконанні дипломного проєкту зі 
спеціальності                 133 Галузеве 
машинобудування» 

січень 2023 р.  Сидорчук І.О.  

«Розрахунок режимів різання при протягуванні» січень 2023 р. Янчук Л.В.  

«Розрахунок обмотки електромагніту постійного 
струму» 

січень 2023 р. Гриненко І.О.  

Перевірка знань з дисципліни Українська мова з 
теми «Написання слів іншомовного 
походження» 

січень 2023 р. Хищекно Т.І.  

«Ділове листування» січень 2023 р. Додрик О.В., 
Левченко Л.Г. 

 

«Україна в період наіонально-визвольних 
змагань 1917-1922 рр.» 

січень 2023 р. Скочеляс О.П.  

«Тренувальні вправи та тести з української 
літератури для підготовки до ЗНО» 

січень 2023 р. Павленко О.П.  

«Тести з фізичної культури. Модуль «Легка 
атлетика» для студентів 1-го курсу 

січень 2023 р. Потапчук А.В.  

«Автоматизація розрахунків практичної роботи з 
дисципліни Економічна статистика» 

січень 2023 р. Першина О.І.  

Тестування з дисципліни Основи охорони праці 
та безпека життєдіяльності (модуль 1) 

січень 2023 р. Дубина Д.А.  

«Тестовий контроль з дисципліни Основи 
енергоефективності» 

січень 2023 р. Туревич О.В.  

«Довідник з автоматизованим вибором 
трифазних електричних двигунів з фазним 
ротором та двигунів постійного струму для 
мостових кранів та механізмів підйому» 
 

січень 2023 р. Глухов О.А., 
Надєляєв І.М. 

 

«Вибір оптимального розміщення підприємства 
торгівлі» для студентів спеціальності 075 
Маркетинг 
 

січень 2023 р. Петренко Л.В.  
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 «Підсумкове тестування з курсу Зарубіжна 
література» 

січень 2023 р. Дуганова Н.В.  

«Тестовий контроль (КМ1, КМ2, ККР) з курсу 
Українська мова (за професійним спрямування) 

січень 2023 р. Войтюк Л.М.  

«Прикладна програма з розрахунку практичної 
роботи з дисципліни Економіка підприємства» 

січень 2023 р. Санін В.Л.  

2 Розробити навчально-методичні  посібники 

для  студентів: 

   

 «Вплив сучасних гаджетів на емоційний стан і 
формування поведінки студентів під час 
дистанційного навчання» 

листопад 
 2022 р. 

Кіца Т.В.  

«Методичні вказівки до виконання курсового 
проєктування з дисципліни «База даних» для 
студентів спеціальності      121 Розробка 
програмного забезпечення 

листопад 
 2022 р. 

Макрушина Л.В., 
Тодоріко Є.С. 

 

«Методичні рекомендації до виконання 
практичних робіт з дисципліни Основи 
транспортної логістики для студентів 
спеціальності 275 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) 

листопад 
 2022 р. 

Віткова О.С.  

«Організація вантажних автомобільних 
перевезень» спеціальність 275 Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті) за 
ОПП «Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» - співавторство у 
створенні е-посібника 

за окремим 
графіком 

Віткова О.С.  

Робочий зошит для практичних занять з 
дисципліни Технічна експлуатація автомобілів 
для студентів спеціальності 275 Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті) 

листопад  
2022 р. 

Обревко Є.І.  

«Програма практичної підготовки фахових 
молодших бакалаврів спеціальності 275 
Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті) 

листопад 
 2022 р. 

Ламберг Н.В.  

Зошит для лабораторних робіт з дисципліни 
Фізика 

листопад  
2022 р. 

Рочняк О.В.  

Зошит для практичних робіт з дисципліни 
Вища математика 

листопад 
 2022 р. 

Опята Л.І.  

Навчально-методичний посібник 
«Розв’язування задач з молекулярної фізики» 
 

листопад 
 2022 р. 

Ходарєва О.А.  

Навчально-методичний посібник «Генетика 
людини з основами медичної генетики» 
 

листопад  
2022 р. 

Ткаченко Т.О.  

Навчально-методичний посібник «Вивчаємо 
органічну хімію» 
 

листопад 
 2022 р. 

Очкаленко Н.О.  

Навчально-методичний посібник «Методичні 
рекомендації щодо виконання курсового 
проєкту з дисципліни Комп’ютерні технології 
в сучасному машинобудуванні 
 

листопад 
 2022 р. 

Коровіна В.А., 
Сидорчук І.О. 

 

Навчально-методичний посібник 
«Використання програмного забезпечення під 
час вивчення теми «Розрахунок режимів 
різання при нарізанні різьби різцем» 
 

листопад  
2022 р. 

Янчук Л.В.  
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 Навчально-методичний посібник «Створення 
оптимальних психолого-педагогічних умов  
для розвитку особистості студентів» 

листопад 
 2022 р. 

Ніколенко О.П.  

Навчально-методичний посібник для 
виконання  практичних робіт з дисципліни 
Електричні апарати,             ІІ частина 

листопад 
 2022 р. 

Гриненко І.О.  

Навчально-методичний посібник «Тестовий 
контроль знань здобувачів освіти з дисципліни 
«Українська мова» 

листопад 
 2022 р. 

Хищенко Т.І.  

Навчально-методичний посібник «Підсумкова 
контрольна робота за 4 видами мовленнєвої 
діяльності: аудіювання, читання, говоріння, 
письмо» 

листопад 
 2022 р. 

Додрик О.В., 
Левченко Л.Г. 

 

Робочі зошити для онлайн підготовки 
студентів до тематичного, семестрового, ЗНО 
оцінювання з дисциплін  Історія України та 
Громадянська освіта 

грудень 
 2022 р. 

Скочеляс О.П.  

Навчально-методичний посібник 
«Особливості методики самостійних занять 
фізичною культурою при функціональних 
порушеннях серцево-судинної системи» 

листопад 
 2022 р. 

Потапчук А.В.  

«Методичні рекомендації з використання 
наочних засобів навчання при вивченні 
економічних дисциплін» 

січень 
 2023 р. 

Першина О.І.  

Навчально-методичний посібник «Опорні 
конспекти лекцій для студентів 4-го курсу з 
дисципліни «Основи охорони праці та безпеки 
життєдіяльності (модуль 1)» 

грудень 
 2022 р. 

Дубина Д.А.  

Робочий зошит з виконання практичних робіт 
з дисципліни Правила і безпека дорожнього 
руху 

грудень 
 2022 р. 

Туревич О.В.  

Робочий зошит з дисципліни «Загальна 
електротехніка з основами електротехнік для 
студентів 2-го курсу 

грудень 
 2022 р. 

Глухов О.А.  

Робочий експрес-зошит для занять із 
зарубіжної літератури  

грудень 
 2022 р. 

Дуганова Н.В.  

«Методичні вказівки щодо виконання 
курсової роботи з дисципліни Фінансовий 
облік» 

грудень 
 2022 р. 

Санін В.Л.  

Робочий експрес-зошит для занять з 
дисципліни Цивільний захист 

листопад 
 2022 р. 

Зінченко Г.Д.  

Методичний посібник до практичних занять з 
дисципліни Комерційна діяльність (частина 1) 
для студентів спеціальності 075 Маркетинг 

листопад 
 2022 р. 

Петренко Л.В.  

3 Розробити методичні рекомендації до 

проведення виховних годин або тренінгів: 

   

 «Ми – єдині, ми – за мир!» грудень 2022р Янчук Л.В.  

«Конфлікти та їх розв`язання» грудень 2022р. Павленко О.П.  

«Відповідальність як складова ментального 
здоров`я»  

грудень 2022р Ткаченко Т.О.  

«Вплив гуртової праці на міцність колективу» грудень 2022р. Шевченко С.В.  

«Україна – країна гідності та свободи» грудень 2022р Зелена Л.Д.  

«Нетикет або культура віртуального 
спілкування» 

грудень 2022р. Гриненко І.О.  

«Етнічна ідентичність сучасного українця» грудень 2022р Хищенко Т.І.  

«Толерантність і людяність у сучасному світі» грудень 2022р. Діденко Н.М.  
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 Круглий стіл  з елементами диспуту «Моє 
місце в сучасному житті: мрії та реальність» 

грудень 2022р Рочняк О.В.  

«Що таке академічна доброчесність?» грудень 2022р. Санін В.Л.  

«Видатні постаті сучасної України» грудень 2022р Ламберг Н.В.  

«У чому полягає сенс життя?» грудень 2022р. Туревич О.В.  

«Алкоголь і підлітки – правова основа» грудень 2022р Сидорчук І.О.  

«Небезпеки сучасної молоді» грудень 2022р. Ніколенко О.П.  

«Шлях волонтера – дорога добра» грудень 2022р Додрик О.В.  

«Майбутнє України очима мололих» грудень 2022р. Потапова Т.В.  

«Комп’ютерна та інтернет залежність як 
актуальні проблеми сучасності» 

грудень 2022р Тодоріко Є.С.  

«Особиста цінність та безпека» грудень 2022р. Віткова О.С.  

«Фейки у нашому житті» грудень 2022р Левченко Л.Г.  

«Видатні особистості Нової Каховки» грудень 2022р. Кіца Т.В.  

«Молодь в євроінтеграційному просторі» грудень 2022р Дуганова Н.В.  

«Родина в житті людини» грудень 2022р. Личак В.О.  

«Проблема насильства та жорстокості 
стосується кожного» 

грудень 2022р Дубина Д.А.  

«Ми українці: честь і слава незламним!» грудень 2022р. Войтюк Л.М.  

«День захисників та захисниць України» грудень 2022р Морозова Ю.М.  

4 Взяти участь в обласних конкурсах, 

предметних олімпіадах студентів освітніх 

закладів фахової передвищої освіти: 

   

 Конкурс з української мови ім.П.Яцика грудень 
2022 р. 

Хищенко Т.І.  

Конкурс з української мови ім. Т.Г.Шевченка грудень 
2022р. 

Павленко О.П.  

Всеукраїнські інтернет-олімпіади «На Урок», 
«Всеосвіта» з: 

- української мови 
- української літератури  
- математики 
- фізики  
- хімії 
- зарубіжної літератури 
- англійської мови 
- інформатики 
- історії 
- громадянської освіти 
- астрономії 
- біології 
- географії 

 
 

вересень-
листопад  
2022 р.  

січень-квітень 
2023 р. 

 
 

Хищенко Т.І. 
Павленко О.П. 

Опята Л.І. 
Ходарєва О.А. 

Очкаленко Н.О. 
Дуганова Н.В. 
Левченко Л.Г. 

Кіца Т.В. 
Скочеляс О.П. 
Ніколенко О.П. 

Рочняк О.В. 
Ткаченко Т.О. 

Очкаленко Н.О. 

 

Олімпіада з інженерної та комп'ютерної 
графіки 

квітень 
2023 р. 

Зелена Л.Д.  

Олімпіада з електротехнічних дисциплін квітень 
2023 р. 

Глухов О.А.  

Конкурс з комп'ютерних технологій в 
бухгалтерському обліку 

травень  
2023 р. 

Андрієнко А.І.  

Обласні конкурси творчо-пошукових та 
науково-дослідницьких робіт з: 

- безпеки  життєдіяльності, охорони 
праці та екології  

- української мови 
- зарубіжної літератури 
- біології 
- історії 
- хімії 

 
 
 
 

за окремим 
планом 

 
 

Туревич О.В. 
 

Павленко О.П. 
Дуганова Н.В. 
Ткаченко Т.О. 
Скочеляс О.П. 

Очкаленко Н.О. 
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- англійської мови 
- математики 

Додрик О.В. 
Потапова Т.В. 

Міжнародна студентська олімпіада з 
інформаційних технологій «IT-Universe» 

за окремим 
планом 

Тодоріко Є.С.  

Міжнародний фестиваль-конкурс учнівської та 
студентської творчості «Змагаймося за нове 
життя», присвячений Лесі Українці 

лютий  
2023 р. 

ЦК гуманітарних 
дисциплін 

 

5 Поширення педагогічних інновацій та 

перспективного педагогічного досвіду 

   

 Розвивати педагогічну творчість викладачів, 
інноваційну професійну діяльність через: 

   

- вивчення досягнень психолого-педагогічної 
науки, передового досвіду; 

за окремим 
планом 

  

- організацію і проведення відкритих занять для 
обміну досвідом; 

за окремим 
планом 

  

- організацію і проведення майстер-класів з метою 
активного поширення перспективного 
педагогічного досвіду; 

за окремим 
планом 

  

- через атестацію, участь у конкурсі щодо 
визначення рейтингу викладача, узагальнення 
досвіду роботи за міжатестаційний період 
виявляти та поширювати інноваційну діяльність 
викладачів коледжу; 

за окремим 
планом 

  

- організацію колежанських заходів, що сприяють 
творчому розвитку: тренінги, педагогічні 
реклами, семінари, конференції; 

за окремим 
планом 

  

- участь в обласних та регіональних заходах 
(методичні об'єднання, семінари, конкурси). 

за окремим 
планом 

  

6 Узагальнити досвід роботи викладачів, які 

атестуються на кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії», з тем: 

   

  «Розвиток критичного і нестандартного 
мислення  в навчальній діяльності здобувачів 
освіти на заняттях з фізики і астрономії в 
поєднанні з ефективним використанням 
електронних освітніх ресурсів» 

листопад  
2022 р. 

Рочняк О.В.  

«Розвиток освітньої траєкторії студентів та їх 
творчої самореалізації на заняттях з української 
мови та літератури» 

листопад  
2022 р. 

Павленко О.П.  

«Використання інтерактивних методів навчання 
при викладанні економічних дисиплін» 

листопад  
2022 р. 

Санін В.Л.  

 Теми творчого портрету викладачів, які 

атестуються на кваліфікаційні категорії 

«спеціаліст другої категорії»,  

«спеціаліст першої категорії»: 

   

 «Формування особистості у процесі фізичного 
виховання» 
 

листопад  
2022 р. 

Діденко Н.М.  

«Проєктування розвитку та психолого-
педагогічного супроводу студента коледжу в 
умовах воєнного стану» 
 

листопад  
2022 р. 

Морозова Ю.М.  

«Психологічна просвіта студентської молоді, 
батьків, педагогів з метою підвищення 
психологічної культури» 

листопад  
2022 р. 

Ніколенко О.П.  

«Інтерактивні технології навчання як засіб 
реалізації творчих  здібностей здобувачів освіти» 
 

листопад  
2022 р. 

Ткаченко Т.О.  
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7 Провести презентації узагальненого 

педагогічного досвіду викладачів-атестантів 

за міжатестаційний період 

березень 
2023 р. 

Голови циклових 
комісій: 

Санін В.Л. 
Сидорчук І.О. 
Ламберг Н.В. 

Опята Л.І. 
Хищенко Т.І. 
Глухов О.А. 

Тодоріко Є.С. 
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Розділ 3 

Система навчально-виробничої роботи 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

проведення 

Відповідальний Прим. 

1 2 3 4 5 

3.1 Організаційна робота 

 
3.1.1 

Розробити план практичного навчання студентів на 
2022/2023 навчальний рік 

вересень 
2022 р. 

Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

3.1.2 Укладання нових та пролонгація чинних договорів 
з промисловими підприємствами, фірмами, 
організаціями для проходження виробничої 
практики студентами коледжу 

вересень 
2022 р., 
січень 
2023 р. 

Керівники практик  

3.1.3 Видати накази:  
-   Про закріплення баз практик;   
- Про організацію та розподіл студентів на 
навчальні та виробничі практики 

за графіком 
практичного 

навчання 

Завідувачі відділень  

3.1.4 Відкоригувати педнавантаження з практичного 
навчання на 2022/2023 н.р. 

вересень 
2022 р. 

Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

3.1.5 Підготувати необхідну документацію 
(направлення, повідомлення, щоденники тощо)  
до виходу студентів на практику 

вересень 
2022р., 
січень 
2023 р. 

Завідувачі відділень  

3.1.6 Перед початком кожного виду практики проводити 
організаційні наради з питань проходження 
практики (обов’язки студентів в період 
проходження практики, зміст і обсяг роботи, 
вимоги до ведення супровідної документації тощо) 
з керівниками практики і студентами груп 

впродовж 
навчального 

року 

Керівники практик, 
завідувачі відділень 

 

 

3.1.7 Провести інструктаж з питань охорони праці, 
дотримання правил безпеки життєдіяльності зі 
студентами перед проходженням практики із 
записом в журналі з ОП 

за графіком 
практичного 

навчання 

Провідний інженер  
з ОП  

 

3.1.8 Вести облік годин практики викладачами та 
складати і подавати в бухгалтерію табелі на оплату 
праці 

впродовж 
навчального 

року 

Завідувачі відділень  

3.1.9 Проведення анкетування студентів-випускників 
щодо їх подальшого працевлаштування або 
продовження навчання у ЗВО 

травень 
2023 р.  

Куратори випускних 
груп 

 

3.1.10 Здійснювати моніторинг щодо потреби у фахівцях 
коледжу на підприємствах, в організаціях міста і 
службі зайнятості, встановлювати з роботодав-
цями взаємовигідні партнерські відносини з 
працевлаштування випускників коледжу 

впродовж 
навчального 

року 

Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

3.1.11 На адміністративній раді, засіданнях циклових 
комісій розглянути стан організації, керівництва та 
результативності усіх видів практики студентів у 
2022/2023 н.р. і шляхи подальшого поліпшення 
практичної професійної підготовки студентів 
(вдосконалення форм і методів її проведення, 
методики покращення навчання). 

згідно 
комплексного 

плану 

Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 
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3.2 Методична робота 

3.2.1 Вивчення та аналіз сучасного вітчизняного та 
закордонного досвіду організації практичної 
підготовки студентів 

грудень 
2022 р.  

Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

3.2.2 Проаналізувати стан формування програмно-
методичного забезпечення навчальних та 
виробничих практик на всіх спеціальностях 
коледжу 

листопад 
2023 р. 

Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

3.2.3 Розміщення методичного супроводу проходження 
практики на електронних носіях та на сайті 
коледжу. 

жовтень 
2022 р.  

Голови циклових 
комісій 

 

3.2.4 Провести конкурси фахової майстерності, 
майстер-класи, виставки технічної творчості в 
рамках проведення Днів спеціальностей, Дня 
відкритих дверей тощо 
 

за окремим 
планом 

Голови циклових 
комісій 

 

3.2.5 Провести підсумкові науково-практичні конфе-
ренції за результатами виробничих (технологічної 
та переддипломної) практик 

за графіком 
практичного 

навчання 

Керівники практик  

3.2.6 Підтримувати в актуальному стані інформацію на 
офіційному сайті коледжу 

впродовж 
навчального 

року 

Кумінов Н.І.  

3.3 Контроль і керівництво 

3.3.1 Контролювати наявність та правильність 
оформлення договорів про проведення практик 
студентів коледжу з підприємствами, 
організаціями – базами практик 

за графіком 
практичного 

навчання 

Рибальченко К.В.   

3.3.2 Контролювати наявність та стан підготовки 
програм та методичного забезпечення з усіх видів 
практики 

вересень  
2022р.,  
лютий  
2023 р. 

Голови циклових 
комісій 

 

3.3.3 Контролювати стан ведення обліку роботи 
викладачів – керівників практики з усіх видів 
практики в навчальних журналах, виконання ними 
навантаження з практики 

впродовж 
навчального 

року 

Завідувачі відділень  

3.3.4 Контролювати стан роботи викладачів-керівників 
практики із звітною документацією (щоденники, 
звіти про проходження практики, креслення тощо) 

за графіком 
практичного 

навчання 

Завідувачі відділень  

3.3.5 Контролювати забезпечення на базах практики 
необхідних умов праці і побуту студентів та 
проведення з ними обов’язкових інструктажів з 
охорони праці і техніки безпеки 

за графіком 
практичного 

навчання 

Керівники практик  

3.3.6 Контролювати виконання студентами планів і 
програм з практики та їх обов’язків в період 
проходження практики 

за графіком 
практичного 

навчання 

Керівники практик  

3.3.7 Контроль надання інформації (довідок з місця 
роботи/навчання) від кураторів академічних  груп 
про подальше працевлаштування студентів 
коледжу 

вересень 
2022 р.  

Завідувачі відділень  
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Розділ 4 

Система виховної роботи 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

проведення 

Відповідальний Прим. 

1 2 3 4 5 

4.1 Організація виховної роботи. Планування, організація та контроль виховної роботи 

4.1.1 Затвердження планів роботи кураторів груп 13.09.22 р. Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В., 
куратори груп 

 

4.1.2  Формування органів студентського самоврядування 
- студентської ради коледжу 
  
 

Протягом 
вересня 

Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В., 

Студрада, 

 

4.1.3 Поновити склад постійно діючої комісії з 
профілактики правопорушень серед студентів 

13.09.22 р. Заст. директора з  ВР 
Дуганова Н.В., 

Практичний психолог 

 

4.1.4 Співпраця з міським відділом сім'ї  та молоді, 
міськими товариствами  «Рада ветеранів», 
«Просвіта», молодіжними громадськими 
організаціями, з представниками правоохоронних 
органів та інше 

ІІ семестр Заст.  директора з ВР 
Дуганова Н.В., 

Ніколенко О.П., 
Студентська рада 

 

4.1.5 Аналіз результатів роботи з виконання планів 
структурних підрозділів: кураторів груп, Ради 
профілактики, психологічної служби коледжу 

Раз в квартал 
 

Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В. 

 

4.1.6 Організація роботи ЦК фізичного виховання щодо 
участі у дистанційних  спортивних заходах  

Протягом 
року 

ЦК фіз.виховання, 
 

 

4.1.7 Супровід та вдосконалення сайту  коледжу Постійно Заст.  директора з  ВР 
Дуганова Н.В., 

голови ЦК, 
зав. відділень 

 

4.1.8 Організація роботи  студради, спрямованої на 
висвітлення студентського життя (дистанційно) 

Протягом 
року 

Студрада коледжу 
 

 

4.2 Патріотичне виховання, формування громадянської позиції,  

національної свідомості і самосвідомості студентів 

4.2.1 З метою виконання Закону України «Про мови», 
поглибленого вивчення та досконалого опанування 
української мови, провести такі дистанційні  заходи 
до Дня української писемності та мови: 
 - взяти участь у конкурсі знавців української мови  
ім. П. Яцика; 
 - взяти участь у конкурсі знавців творчості 
Т.Г.Шевченка; 
 - провести олімпіаду з української мови серед 
студентів I – II курсів; 

   - провести виховні години,  присвячені Дню 
української писемності і мови 
 
 

 
 
 
 

Листопад -
грудень 
2022 р. 

 

 
 
 

ЦК гуманітарних 
дисциплін 

куратори груп 
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1 2 3 4 5 

4.2.2 Провести дистанційно виховну годину, присвячену 
Дню працівників освіти «Шануємо Вас, викладачі!» 

Жовтень 
2022 р. 

Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В., 

куратори 

 

4.2.3 Провести дистанційно заходи до дня пам’яті жертв 
Голодомору 1932-1933 рр. 

 
19-22.11  
2022 р. 

Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В., 

куратори 

 

4.2.4  Провести дистанційно заходи: 
- до Дня  Українського козацтва,  
- до Дня Збройних Сил України  
 

За окремим 
планом 

Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В., 

куратори 

 

4.2.5 Провести заходи до Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

Квітень 
2023 р. 

Рочняк О.В., 
Заст. директора з ВР 

Дуганова Н.В., 
куратори груп 

 

 

4.3 Морально-правове виховання 

4.3.1 Ознайомити студентів з правилами внутрішнього 
розпорядку коледжу, умовами, правилами 
проживання у гуртожитку, користування 
бібліотекою, правилами та обов’язками студентів 

Вересень 
2022 р. 

Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В., 
куратори груп 

 

4.3.2 Провести дистанційно заходи на виконання 
Державної програми «Репродуктивне здоров’я 
нації»: 
- Проведення заходів на виконання колежанської 
програми боротьби з курінням 

Протягом 
року 

Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В., 
ЦК фізичного 

виховання, 
куратори груп 

 

4.3.3 Виконання Програми реалізації державної політики у 
сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних 
засобів і психотропних речовин  (дистанційно) 

Протягом 
року 

Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В., 

практичний 
психолог, 

куратори груп 

 

4.3.4 Реалізація плану заходів на виконання Державної 
програми протидії торгівлі людьми (дистанційно) 

Протягом 
року 

Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В., 

практичний 
психолог, 

куратори груп 

 

4.3.5 Проведення заходів з профілактики поширення 
ксенофобських і расистських проявів серед 
студентської молоді (дистанційно) 

Протягом 
року 

Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В, 

практичний 
психолог, 

куратори груп 

 

4.3.6 Реалізація плану заходів на виконання Державної 
програми з утвердження ґендерної рівності в 
українському суспільстві (дистанційно) 

Протягом 
року 

Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В., 

практичний 
психолог, 

куратори груп 

 

4.3.7 Проведення заходів щодо попередження 
правопорушень серед неповнолітніх студентів 
(дистанційно) 

Протягом 
року 

Практичний 
психолог, 

куратори груп 

 

4.3.8 Дистанційно взяти участь у проведенні місячників 
права 

Листопад 
2022 р. 

 

Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В., 
Ніколенко О.П. 
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4.3.9 Вести облік правопорушень серед студентів Протягом 
року 

Практичний психолог  

 

4.4 Робота з адаптації студентів нового набору 

4.4.1 Провести анкетування студентів нового набору Вересень 
2022 р. 

Куратори груп 
 

 

4.4.2 Включити в мобільні групи для профорієнтаційної 
роботи в загальноосвітніх школах міста та області 
студентів нового набору (дистанційно) 

Вересень – 
жовтень 
2022 р. 

Голова Ради 
кураторів груп, 
відповідальний 

секретар приймальної 
комісії 

 

4.4.3 Підготувати та провести Дні відкритих дверей 
(дистанційно) 

ІІ півріччя Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії, 
зав. відділень, 

заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В. 

 

4.4.4 Підготувати електронні буклети, профорієнтаційну 
рекламу до соц. мереж  та сайту коледжу 
 

Протягом 
року 

Відп.секретар  
приймальної комісії, 

зав. відділень 

 

4.5 Робота з батьками 

4.5.1 Ознайомити батьків з основними нормативними 
документами, які забезпечують превентивне 
виховання на законодавчому рівні.  (Закони України 
«Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з 
сім’ями, дітьми та молоддю» та інші) (дистанційно) 

Вересень 
2022 р. 
квітень 
2023 р. 

Заст. директора з НР 
Саврадім Л.В., 

Ніколенко О.П., 
зав. відділень, 
куратори груп 

 

4.5.2 Поновити склад батьківського комітету коледжу по 
групах старших курсів та створити батьківські 
комітети у групах І курсу (дистанційно) 

Вересень 
2022 р. 

Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В., 
зав. відділень, 
куратори груп 

 

4.5.3 Залучати членів батьківського комітету до роботи 
приймальної комісії (дистанційно)  

Липень, 
серпень  
2023 р. 

Відп. секретар 
приймальної комісії 

 

4.5.4 Постійно підтримувати зв'язок та співпрацювати з 
батьками студентів з групи ризику (дистанційно) 

протягом року Голова ради 
профілактики, 
куратори груп 

 

4.6 Профорієнтаційна робота 

4.6.1 Поновити склад агітаційної бригади та мобільних 
груп коледжу для проведення профорієнтаційної 
роботи(дистанційно)  
 

Вересень 
2022 р. 

Войтюк Л.М., 
Рочняк О.В. 

 

4.6.2  
 
Провести Дні відкритих дверей (дистанційно) 

 
 

ІІ  півріччя 

 
Відповідальний 

секретар приймальної 
комісії, 

зав. відділень, 
культорганізатор 
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4.6.3 Проводити профорієнтаційну роботу через засоби 
масової інформації з метою набору нових студентів 

Протягом 
року 

Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В., 
відповідальний 

секретар приймальної 
комісії 

 

 

4.7 Фізичне виховання 

4.7.1 Взяти активну участь у проведенні Всеукраїнських 
акцій «Обережно:СНІД!» «Скажи наркотикам – ні!», 
«Життя без тютюнопаління» (дистанційно) 

Протягом 
року 

Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В., 

фельдшер коледжу, 
Студрада коледжу 

 

4.7.2 Провести тематичні заходи до Дня Українського 
козацтва, до Дня Збройних Сил України 
(дистанційно) 

За окремим 
планом 

ЦК фізвиховання 
 

 

4.7.3 Проводити виховні профілактичні бесіди на тему: 
«Студенти коледжу за здоровий спосіб життя» 
(дистанційно)  

Протягом 
року 

фельдшер коледжу  

4.7.4 Брати активну участь у дистанційних конкурсах та 
заходах, присвячених популяризації здорового 
способу життя 

Протягом 
року 

ЦК фізвиховання  

4.8 Естетичне виховання 

4.8.1 Залучення студентів до участі в роботі клубів за 
інтересами, гуртків художньої самодіяльності, 
творчих колективів коледжу(дистанційно)  

Протягом 
року 

Керівники гуртків та 
студій 

 

4.8.2 Постійно брати активну дистанційну участь у 
мистецьких заходах та конкурсах   України 

Протягом 
року 

Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В. 

 

 

4.8.3 Підготувати матеріали для проведення дистанційних 
виховних годин   до видатних національних  і 
професійних календарних дат: 
- День знань  
- День здоров’я «Ми за здоровий спосіб життя!» 
- День працівника освіти «Для тих, чия професія від 

Бога!» 
- День Захисника України «Ми діти козацького 

роду» 
- День української писемності і мови «Найкраща 

мова – українська!» 
- День студента «Студент - звучить гордо!» 
- Всесвітній день боротьби зі СНіДом «СНіД: 

подумай про майбутнє – обери життя!» 
- День Збройних Сил України «З відданістю 

Україні в серці» 
- Новокаховська Масляна 
- Шевченківські дні «Шевченкове слово в віках не 

старіє» 
- День народження коледжу «Політех: від витоків 

до сьогодення!» 
- День Перемоги «День пам’яті та надії» 

Протягом 
року 

Заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В. 
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- День Європи в Україні «Україна – європейська 
держава» 

- День захисту дітей «Студенти коледжу – дітям 
Нової Каховки» 

- День молоді «Ми молоді,  ми все здолаємо !» 
- Випускний вечір «Майбутнє – в 1000 доріг!» 

4.9 Робота Ради кураторів академічних груп  

 
4.9.1 

І засідання 

Адаптація студентів І-го курсу 

Жовтень 
2022 р. 

Куратори груп 
І-го курсу, 

практичний психолог 

 

4.9.2 Роль куратора у формуванні колективу студентської 
групи 

Санін В.Л. 
 

4.9.3 Особливості роботи куратора академічної групи в 
воєнний час    

 
Морозова Ю.М. 

 

4.9.4 Мотивація студентів в дистанційному навчанні Діденко Н.М.  

 
4.9.5 

ІІ засідання 

Адаптація студентів І-го курсу 
Грудень  
2022 р. 

Куратори груп 
І-го курсу, 

практичний психолог 

 

4.9.6 Створення оптимальних психолого-педагогічних 
умов для розвитку особистості студентів на заняттях 
та в позанавчальний час 

Ніколенко О.П. 
 

 

4.9.7 Звіт кураторів академічних груп  про 
профорієнтаційну роботу, яка проведена особисто та 
студентами групи 

Куратори груп 
 

 
4.9.8 

ІІІ засідання 

 «Народна педагогіка про освітні чинники 
формування особистості» (з досвіду роботи) 

Лютий 
2023 р. Павленко О.П. 

 

4.9.9 Підтримка здобувачів освіти у стані агресії Шевченко С.В.  

 
 

4.9.10 

Роль патріотичного виховання сьогодні 
 

Квітень 
2023 р. 

 
Ткаченко Т.О. 

 

4.9.11 Особливості роботи зі студентами та їх батьками у 
воєнний час 

Андрієнко Г.І.  

4.9.12 Звіт голови Ради кураторів академічних груп про 
результати роботи за 2020-2021 н.р. 

Голова Ради 
кураторів 

академічних груп 

 

4.10 Співпраця з батьківським комітетом 

4.10.1 Вибори батьківських комітетів груп,  відділень,  
коледжу(дистанційно) 

Вересень 
2022 р. 

Зав. відділень, 
куратори груп 

 

4.10.2 Організація і проведення анкетування батьків 
студентів нового набору з метою складання 
соціальних паспортів груп, відділень, спеціальностей 
(дистанційно) 

Вересень 
2022 р. 

Практичний 
психолог, 

куратори груп 

 

4.10.3 Організація і проведення батьківських зборів  на тему 
“Адаптація. Взаємна співпраця – запорука успіху» 
(дистанційно за можливості) 

Вересень 
2022 р. 

Заст. директора з НР 
Саврадім Л.В., 

заст. директора з ВР 
Дуганова Н.В., 
куратори груп 
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Розділ 5 

Моніторинг і забезпечення якості освіти у коледжі 
№ 
з\п 

Заходи  Термін 
проведення 

Відповідальний Прим. 

1 2 3 4 5 
5.1 Забезпечення функціонування системи методичного 

супроводу освітнього процесу. 
вересень 
2022 р. 

Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

5.2 Організація роботи з формування та перегляду 
освітніх програм підготовки здобувачів освіти. 

вересень 
2022 р. 

Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 
 

5.3 Аналіз відповідності робочих програм навчальних 
дисциплін вимогам Положення коледжу «Про 
робочу програму навчальної дисципліни». 

жовтень 
2022 р.  

Методист коледжу 
 

5.4 Підготовка аналітичних даних про результати 
директорських контрольних робіт, залікових та 
екзаменаційних сесій, ДПА, комплексного екзамену 
за фахом, захисту КП, ДП. 

жовтень 
2022 р., 
лютий, 
квітень  
2023 р. 

Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

5.5 Обговорення результатів зрізів знань, успішності 
студентів на засіданнях методичної ради 

жовтень  
березень 

Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

5.6 Відслідковування стану та оновлення методичного 
забезпечення навчальних дисциплін на платформі 
дистанційного навчання Moodle. 

листопад 
2022 р. 

Завідувач 
методичним 
кабінетом 

 

5.7 Проведення опитувань (анкетувань) стейкхолдерів 
щодо якості освітньої діяльності коледжу. 

грудень 
2022 р. 

Голови циклових 
комісій 

 

5.8 Проведення заходів щодо стимулювання мотивації 
студентів, їх саморефлексії та залучення здобувачів 
освіти до активної участі у вдосконаленні освітнього 
процесу. 

впродовж 
навчального 

року 

Голови циклових 
комісій 

 

5.9 Організація роботи з формування індивідуальних 
навчальних планів здобувачів освіти, які вступили до 
коледжу у 2022 році 

грудень 
2022 р.  

Завідувачі 
відділень 

 

5.10 Моніторингове дослідження: «Мотивація до успіху», 
«Визначення особистої адаптованості студентів», 
анкета першокурсника 

грудень 
2022 р.  

Практичний 
психолог 

 

5.11 Удосконалення рейтингової системи оцінювання 
діяльності викладачів та рейтингу академічних груп 

січень 
2022 р. 

Заст.директора з ВР 
Дуганова Н.В. 

Методист коледжу 

 

5.12 Психодіагностика професійної орієнтації студентів 
випускних груп (Тест «Структура інтересів і  
схильностей») 

січень 
2022 р.  

Практичний 
психолог 

 

5.13 Моніторинг якості педагогічної діяльності 
викладачів: «Педагог очима колег по роботі», 
«Педагог очима студентів». 

лютий 
2023 р.  

Голови циклових 
комісій, 

Практичний 
психолог 

 

5.14 Розроблення анкет, тестів, пакетів контрольних 
завдань для анкетування, оцінювання навчальних 
досягнень і атестації здобувачів освіти. 

впродовж 
навчального 

року 

Голови циклових 
комісій 

 

5.15 Організація і проведення директорських 
контрольних робіт. 

за окремим 
графіком  

Заст.директора з НР 
Саврадім Л.В. 

 

5.16 Обговорення результатів захисту КП, ДП 2022/2023 
н.р. та шляхів удосконалення на засіданні 
педагогічної ради. 

червень  
2023 р. 

Голови циклових 
комісій 
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Розділ 6 

Система роботи бібліотеки 

 
 Основні напрямки роботи та завдання на 2022/2023 навчальний рік 

 

Бібліотека є структурним підрозділом коледжу, який здійснює бібліотечно-інформаційне, 
культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу. Свою роботу вона організовує 
спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації. 

В своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законом України «Про вищу 
освіту», Законом України «Про фахову передвищу освіту», Законом України «Про бібліотеку і 
бібліотечну справу», іншими чинними законодавчими актами, інструктивно-нормативними документами, 
що регламентують діяльність бібліотек, Положенням про бібліотеку коледжу.  

1 Основні завдання бібліотеки коледжу 

– упровадження  нових форм довідково-бібліографічного й інформаційного обслуговування 
користувачів задля повноцінного забезпечення інформаційних потреб суб’єктів освітнього процесу та 
надання їм вільного доступу до вітчизняного й світового інформаційного простору з використанням 
комп’ютерної техніки та ресурсів мережі Інтернет; 

– виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму, соціальної активності, 
громадянської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та 
екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та 
самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

– формування бібліотечного фонду відповідно до профілю НПФК та інформаційних потреб 
читачів; 

– забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та  інформаційного 
обслуговування студентів, викладацького складу, співробітників та інших категорій читачів згідно з їх 
інформаційними запитами на основі широкого доступу до книжкових фондів (згідно з правилами 
користування бібліотекою); 

– використання рiзноманiтних форм i методiв краєзнавчої роботи, виховання любовi до рiдного 
краю, пробудження iнтересу до iсторiї та сучасних проблем Херсонщини; 

– всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сутності 
сучасних освітніх та виховних технологій; 

– розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості на основі нової 
інформаційної техніки і технологій, комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів; 

– виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та 
бібліотекою; 

– координація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами коледжу, співпраця та взаємодія 
з бібліотеками інших систем та відомств, органами науково-технічної інформації; 

– підвищення власного професіоналізму, розвиток творчої креативності, партнерство з 
громадськістю, батьками, іншими культурними установами. 

 
2 Вивчення, формування і задоволення читацьких потреб щодо книги та інформації 

 

2.1 Iндивiдуальна робота (онлайн): 
- запис у бібліотеку читачів; 
- перереєстрація читачів бібліотеки; 
- бесіди про правила користування бібліотекою; 
- проведення соціологічних опитувань, анкетування; 
- виконання бiблiографiчних довідок. 

2.2 Взаємодія бібліотеки з педагогічним колективом (онлайн): 
- спільна робота зі складання замовлення на навчально-методичні документи; 
- огляди нових надходжень; 
- підбір документів задля проведення предметних тижнів, виховних годин. 

2.3 Масова робота з читачами (онлайн): 
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 2 3 4 

Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань,  

формування інформаційної культури студентів 

1 
Провести бібліотечно-бібліографічні уроки (онлайн): 
«Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку літератури»; 
«Бібліотечний простір в Інтернеті»  

 
протягом 

року  
Розмариця О.В. 

2 
Інформування викладачів-предметників щодо нових публікацій, 
обов'язкове повідомлення про наявність нових програм, 
методичних посібників та підручників у видавництвах 

протягом 
року 

Розмариця О.В. 

3 

Інформаційно-освітній простір: Шукай і знаходь, або Що і як 
шукати в Інтернеті? 
http://mediadriver.online/shukaj-i-znahod-yak-probigti-marafon-

razom-iz-google/shukaj-i-znahod-yak-probigti-marafon-razom-

iz-google/ 

грудень Розмариця О.В. 

4 

Скласти бібліографічні довідки: 
«Літературний календар»; «Народний календар»; 
«Календар знаменних дат»; «Нові надходження літератури до 
електронної бібліотеки»                                              

протягом 
року 

Розмариця О.В. 

Формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, вивчення героїчних 

сторінок історії українського народу 

1 

Віртуальні книжкові виставки: 

«Твої герої, Україно!»; «Українська держава крізь віки» (до дня 
соборності України); «Славетні українці»; «Дивосвіт друкованих 
скарбів»; «Культура мови – культура спілкування» 

протягом 
року 

Розмариця О.В. 

2 
Відеоперегляд: «Українські козаки: ті, для кого честь важливіша 
за життя» https://www.youtube.com/watch?v=x_LiPABPZLg 

жовтень Розмариця О.В. 

3 
Книжкова виставка «Нам не забути славу Крут» (До Дня пам’яті 
Героїв Крут (29.01)) 

січень Розмариця О.В. 

4 
Віртуальна екскурсія 50 кращих замків та фортець України 
https://www.youtube.com/watch?v=66B9XLkV6xU 

березень Розмариця О.В. 

5 
10 винаходів українців, які змінили світ 
https://www.youtube.com/watch?v=Pb4noGc8y0w 

травень 
Розмариця О.В. 

6 
Топ 7 красивих місць в Україні, де ви повинні побувати 
 https://www.youtube.com/watch?v=CDh3mtIlWRQ 

протягом 
року 

Розмариця О.В. 

Морально-правове виховання студентів 

 

1 

Віртуальні книжкові виставки: 
«Молодь і сучасне суспільство» (до тижня права в Україні)»; 
«Конвенція ООН про права дитини»; «Конституцію вивчаємо, 
пам’ятаємо, поважаємо»; «Знання і повага прав людини – шлях до 
взаєморозуміння»; «Україна – Європейська держава»  

протягом 
року 

Розмариця О.В. 

2 
Школа безпеки «Як протидіяти тиску однолітків» (До 
міжнародного дня толерантності) 
https://www.youtube.com/watch?v=xTvp33-WU_M 

листопад Розмариця О.В. 

3 
Інформаційно-освітній простір: Як розпізнати Фейк 
https://www.stopfake.org/uk/yak-rozpiznaty-fejk/ 

січень  Розмариця О.В. 

4 
Буклет «Цікаві факти про Європу та країни Європейського 
Союзу» 

травень Розмариця О.В. 

Виховання художнього смаку, пропаганда кращих творів вітчизняної та  світової літератури, 

культурно-історичної спадщини 

 

1 
«Бібліо-турне українські письменники-ювіляри 2022 року» 
https://www.youtube.com/watch?v=dE8K8tLewnk 

жовтень Розмариця О.В. 

2 
Відеоперегляд «Що таке українська мова?»  (До Дня української 
писемності та мови) 
 https://www.youtube.com/watch?v=nqReOxAjuWg  

листопад Розмариця О.В. 
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1 2 3 4 

3 
Виставка-реквієм «Забуттю не підлягає: відлуння голодомору в 
художній літературі» (До Дня пам’яті жертв голодомору в 
Україні) 

листопад Розмариця О.В. 

4 Виховна година «Український рік у народних звичаях» грудень Розмариця О.В. 

5 

«Кришталь моєї мови дорогої» (До Міжнародного дня рідної мови 
(21.02))  
https://www.unian.ua/lite/holidays/den-ridnoji-movi-2021-istoriya-
svyata-privitannya-z-dnem-ridnoji-movi11327657.html 

лютий Розмариця О.В. 

6 

Флешмоб дня народження Ліни Костенко: «Словесна зброя 
жінки-героя» 
 https://osvitanova.com.ua/posts/3497-25-pronyzlyvykh-poezii-liny-
kostenko 

березень Розмариця О.В. 

Валеологічне виховання: утвердження здорового образу життя 

 

1 

Віртуальні книжкові виставки: 

«Здорові звички – здоровий спосіб життя»;  
«Про СНІД треба знати заради життя»  (До Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом  (01.12)); «Твоє життя – твій вибір» (До 
Всесвітнього дня без тютюну) 

протягом 
року 

Розмариця О.В. 

2 
Квест: «Мінна безпека. Правила поведінки з 
вибухонебезпечними предметами» 
https://www.youtube.com/watch?v=ztEXYOWJF38 

протягом 
року 

Розмариця О.В. 

 Екологічне виховання: утвердження дбайливого ставлення до природи 

 

1 
Віртуальні книжкові виставки: 

«Час минув, а біль – залишився» (До Дня Чорнобильської трагедії 
(26.04)),   

квітень Розмариця О.В. 

2 
Книжкові виставки: «Херсонщина через призму екології», 
«Захист природи – захист людини»; 
«Екологічна освіта – ключ до виживання людства» 

протягом 
року 

Розмариця О.В. 

    
3 Організація книжкових фондів і каталогів 

1 
Створення бази даних бібліотечного фонду на електронних носіях протягом 

року 
Розмариця О.В. 

2 
Формування фонду бібліотеки електронними носіями інформації протягом 

року 
Розмариця О.В. 

3 
Прийом, систематизація, технічна обробка й реєстрація нових 
надходжень 

протягом 
року 

Розмариця О.В. 

4 

Ведення довідково-бібліографічного апарату: 
 складання алфавітного, систематичного каталогів; 
 тематичних картотек; картотеки забезпеченості підручників; 
картотеки періодичних видань 

протягом 
року 

Розмариця О.В. 

5 Облік бібліотечного фонду 
протягом 

року 
Розмариця О.В. 

4 Підвищення кваліфікації: самоосвітня робота 

 

1 
Вивчати керівні документи по бібліотечній справі, які стосуються 
планування, комплектування, обліку, звітності, збереженню 
фонду 

протягом 
року 

Розмариця О.В. 

2 
Розширення асортиментів бібліотечно-інформаційних послуг, 
підвищення їхньої якості на основі використання нових 
технологій 

протягом 
року 

Розмариця О.В. 

3 

Постійний моніторинг онлайн сайтів колег та  фахових  журналів 
«Шкільна бібліотека», «Шкільний бібліотечно-інформаційний 
центр»,  
«Шкільний бібліотекар» 

протягом 
року 

Розмариця О.В. 
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Розділ 7 

Система роботи з кадрами 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

проведення

Відповідальний Прим. 

1 2 3 4 5 

7.1 Атестація 

7.1.1 Видати наказ «Про організацію атестації 
педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному 
році» 

вересень  
2022 р.  

Директор коледжу 
Вітков В.В. 

 

7.1.2 Провести збори педагогічних працівників, які 
атесту-ються у 2022/2023 н.р., з метою ознайомлення 
їх з правилами атестації у коледжі, Положенням про 
атестацію педагогічних працівників України 

вересень  
2022 р. 

Войтюк Л.М.  

7.1.3 Провести засідання атестаційної комісії I рівня з 
розгляду заяв викладачів на підвищення 
кваліфікаційної категорії та обговорення і 
затвердження графіка проведення атестації 

жовтень  
2022 р. 

Директор коледжу 
Вітков В.В. 

 

7.1.4 Підготувати списки викладачів на чергову атестацію  вересень  
2022 р. 

Войтюк Л.М.  

7.1.5 Видати наказ по коледжу «Про атестацію 
педпрацівників у 2022/2023 навчальному році» 

жовтень  
2022 р. 

Директор коледжу 
Вітков В.В. 

 

7.1.6 Скласти графік проведення відкритих навчальних 
занять викладачами, які атестуються 

жовтень  
2022 р. 

Войтюк Л.М.  

7.1.7 Подати до атестаційної комісії III рівня списки 
викладачів, які будуть атестуватися при Управлінні 
освіти і науки Херсонської обласної військової 
адміністрації 

жовтень  
2023 р. 

Войтюк Л.М.  

7.1.8 Вивчити стан навчально-методичної та виховної 
роботи викладачів, які атестуються 

жовтень 
2022р.-  

березень 
2023р. 

Атестаційна комісія 
 

 

7.1.9 Оформити  творчі портрети викладачів, які 
атестуються на першу та другу кваліфікаційні 
категорії:  Діденко Н.М.,             Морозової Ю.М., 
Ніколенко О.П., Ткаченко Т.О. 

листопад   
2022 р. 

Войтюк Л.М.  

7.1.10 Узагальнити досвід роботи викладачів, які 
атестуються на вищу категорію: Павленко О.П., 
Рочняк О.В., Санін В.Л. 

листопад   
2022 р. 

Войтюк Л.М.  

7.1.11 Оформити адміністративні характеристики за 
міжатестаційний період викладачів, які атестуються 

лютий  
2023 р.  

Голови ЦК 
Войтюк Л.М. 

 

7.1.12 Оформити атестаційні листи на викладачів, які 
атестуються 

березень 
 2023 р. 

Войтюк Л.М.  

7.1.13 Провести заключне засідання атестаційної комісії 
коледжу щодо оцінки якості навчально-методичної 
та виховної роботи викладачів, які атестуються 

березень 
 2023 р. 

Директор коледжу 
Вітков В.В. 

 

7.1.14 Оформити та подати пакет атестаційних матеріалів 
на викладачів, які атестуються, до атестаційної 
комісії III рівня  при Управлінні  освіти і науки  
Херсонської обласної військової адміністрації 

березень  
2023 р. 

Войтюк Л.М.  
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7.1.15 Забезпечити присутність викладачів, які атестуються 
на вищу категорію, на засіданні атестаційної комісії 
III рівня при Управлінні освіти і  науки Херсонської 
обласної військової адміністрації 

квітень  
2023 р. 

Директор коледжу 
Вітков В.В. 

 

 

7.2 Попереднє планування атестації викладачів коледжу на 2021/2022 навчальний рік 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та 

 по батькові 

Педаго

гічний 

стаж 

 

Категорія 

Рік останньої 

атестації 

 

Попереднє планування 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7.2.1 Діденко 
Наталя 
Миколаївна 

2 р. Спеціаліст  ____ Атестувати на присвоєння 
кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст другої 
категорії» 

 

7.2.2 Морозова 
Юлія 
Михайлівна 

12 р. Друга 2013 р. Атестувати на присвоєння 
кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст першої 
категорії» 

 

7.2.3 Ніколенко 
Олена 
Петрівна 

05 р. Спеціаліст ____ Атестувати на присвоєння 
кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст другої 
категорії» 

 

7.2.4 Павленко  
Олена  
Петрівна 

27 р. Вища 2018 р. Атестувати на відповід-
ність раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» 

 

7.2.5 Рочняк Олег  
Васильович 

26 р. Вища 2018 р. Атестувати на відповід-
ність раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії»  

 

7.2.6 Санін  
Вадим 
Леонідович 

13 р. Вища 2018 р. Атестувати на відповід-
ність раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та на 
присвоєння педагогічного 
звання «викладач-
методист» 

 

7.2.7 Ткаченко 
Тетяна 
Олександрівна 

14 р. Друга 2014 р. Атестувати на присвоєння 
кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст першої 
категорії» 

 

7.2.8 Шевченко Сергій 
Володимирович 
 

03 р. Спеціаліст . ____ Атестувати на присвоєння 
кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст першої 
категорії» 
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7.3 Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я 

та по батькові  

Категорія Місце проходження курсів підвищення 

кваліфікації 

1 2 3 4 

1 Андрієнко 
Ганна Ігорівна  

Перша Студія онлайн-освіти EdEra 

2 Вітков  
Віталій  
Володимирович 

Вища, 
канд.техн. 

наук 

Платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus  

3 Віткова Олександра 
Сергіївна 

Перша Платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus  

4 Войтюк  
Лілія  
Миколаївна 

Перша Платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus  

5 Глухов  
Олексій Анатолійович 

Перша «Сучасні технології інклюзивного навчання» 

6 Гриненко Ірина Олегівна Друга  Онлайн-курси щодо проведення занять під час 
дистанційної форми навчання 

7 Додрик  
Ольга 
Володимирівна 

Перша Teaching Knowledge Test for Cambridge Assessment, 
III level 

8 Діденко Наталія 
Миколаївна 

Спеціаліст  Платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus  

9 Дубина Денис 
Анатолійович 

Перша «Основи охорони праці, промислова електро- та 
пожежна безпека». Платформа – Vector UA 

10 Дуганова 
Наталія 
Вікторівна  

Вища Платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus  

11 Зелена  
Людмила  
Дмитрівна 

Вища Дистанційна платформа «Всеосвіта» «Сучасні 
технології психолого-педагогічного супроводу 
дітей з особливими потребами» 

12 Зінченко Григорій  
Дмитрович 

Перша Херсонський політехнічний фаховий коледж 
Державного університету «Одеська політехніка» 

13 Карпік Андрій Юрійович Друга  «Створення відеоконтенту для організації 
дистанційного навчання» 

14 Кіца  
Тетяна 
Вікторівна 

Друга Студія онлайн-освіти EdEra 

15 Коровіна 
Вікторія 
Андріївна 

Вища, 
викладач-метод. 

Студія онлайн-освіти EdEra 

16 Ламберг 
Наталія 
Вадимівна 

Вища, вик.-
методист 

Студія онлайн-освіти EdEra 

17 Левченко 
Людмила 
Григорівна 

Вища  Teaching Knowledge Test for Cambridge Assessment, 
III level 

18 Личак  
Валерій Олександрович 

Друга «Створення відеоконтенту для організації 
дистанційного навчання» 

19 Макрушина 
Лариса 
Вікторівна 

Вища Платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus  

20 Морозова Юлія 
Михайлівна  

Друга  Платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus 

21 Надєляєв  
Ілля Миколайович 

Вища «Сучасні технології інклюзивного навчання» 
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1 2 3 4 

22 Ніколенко 
Олена 
Петрівна 

Спеціаліст  «Організація ефективної діяльності практичного 
психолога в закладі освіти», «Всеосвіта» 

23 Обревко 
 Євген 
 Іванович 

Вища «Створення відеоконтенту для організації 
дистанційного навчання» 

24 Опята  
Людмила  
Іванівна 

Вища, вик.-
методист 

«Розвиток критичного і креативного мислення на 
заняттях з математики», інтернет-платформи 
«НаУрок» або ЕdEra 

25 Очкаленко 
Наталя 
Олександрівна 

Вища Освітній проект «На Урок» 

26 Павленко Олена Петрівна Вища «Актуальні питання підготовки здобувачів освіти до 
складання ЗНО» 

27 Першина  
Олена  
Іванівна 

Вища «Створення відеоконтенту для організації 
дистанційного навчання» 

28 Петренко  
Людмила  
Василівна 

Перша «Оцінювання без знецінювання», студія онлайн-
освіти EdEra 

29 Потапова 
Тетяна 
Володимирівна 

Друга Платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus  

30 Потапчук Анастасія 
Володимирівна  

Друга  «Бери й роби. Змішане та дистанційне навчання», 
Електронна платформа ЕdEra 

31 Рочняк   
Олег 
Васильович 

Вища «Забезпечення прогресивної навчальної діяльності 
здобувачів освіти шляхом ефективного 
використання електронних освітніх ресурсів на 
заняттях з фізики», Вінницька академія 
безперервної освіти 

32 Саврадім 
Людмила 
Василівна 

Вища, викладач-
методист 

Платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus  

33 Санін  
Вадим 
Леонідович 

Вища «Онлайн курс для вчителів та керівників шкіл про 
дистанційне навчання», Електронна платформа 
ЕdEra 

34 Сидорчук  
Ірина    
Олександрівна  

Вища, 
ст.викладач 

«STEM-освіта як засіб популяризації інженерно-
технічних професій» 

35 Скочеляс 
Оксана 
Петрівна 

Вища «Актуальні проблеми діяльності закладів освіти у 
кризових умовах» 

36 Тодоріко Євгенія   
Сергіївна  

Вища Платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus 

37 Торік Володимир 
Васильович 

Вища Платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus  

38 Туревич  
Олексій Володимирович 

Вища «Сучасні технології інклюзивного навчання» 

39 Хищенко Татьяна 
 Іванівна 

Вища, викладач-
методист 

Академія професійного розвитку «ПРО» 

40 Ходарєва 
Олена 
Анатоліївна 

Перша «Використання мобільних технологій в освітньому 
процесі» 

41 Янчук  
Людмила Володимирівна 

Вища «Створення відеоконтенту для організації 
дистанційного навчання» 

Розділ 8 

          Система контролю 
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№ 

з/п 
Що контролюється Мета контролю 

Періодичність 

контролю 

Хто здійснює 

контроль 

Аналіз 

контролю 

1 2 3 4 5 6 

1 

Ведення 
викладачами 
навчальних журналів 

Перевірка якості заповнення 
журналів, частота опитування, 
відповідність записів в журна-
лі робочим навчальним 
програмам 

1 раз на семестр 
  

2 рази на 
семестр  

 
1раз на місяць 

заступник 
директора з НР, 
завідувачі 
відділень, 
голови 
циклових 
комісій 
 

пед.рада, 
метод.рада, 
засідання 
циклових 
комісій 

2 

Ведення журналів 
кураторів 
академічних груп 

Виконання плану роботи.  
Індивідуальна робота зі 
студентами. Зв'язок з батьками 

2 рази на 
семестр 

заступник 
директора з ВР 

метод.рада, 
рада кураторів 
академічних 

груп  

3 
Журнали циклових 
комісій 

Виконання плану роботи, 
рішень циклових комісій 

1 раз на семестр заступник  
директора з НР 
 

метод.рада 

4 

Проведення 
батьківських зборів, 
робота батьківських 
комітетів 

Наявність планів проведення 
батьківських зборів. 
Відвідуваність батьками 
зборів, наявність протоколів 
засідань батьківських 
комітетів 

 
 

З рази на рік 

заступник 
директора з ВР, 
завідувачі 
відділень. 

адмін.рада, 
рада кураторів 
академічних 

груп 

5 
Книги інструктажу з 
техніки безпеки 

Своєчасність проведення 
інструктажу Наявність 
підписів 

1 раз на місяць провідний 
інженер з ОП 

пед.рада, 
адмін.рада 

6 

Проведення 
лекційних, 
семінарських, 
лабораторних і 
практичних занять 

Якість проведення занять, 
відвідування занять 
студентами. Наявність і якість 
методичного забезпечення 
оформлення лабораторних і 
практичних робіт 

1 раз на місяць  
 

2 рази на місяць 
  

2 рази на місяць 
  

не менше 3 раз 
на місяць 

директор, 
 
заступник 
директора з НР, 
завідувачі 
відділень, 
голови 
циклових 
комісій 
 

педрада, 
 метод рада, 
адмінрада, 
засідання 
циклових 
комісій 

7 

Проведення 
самостійної роботи 
студентів під 
керівництвом 
викладачів 

Організація самостійної 
роботи, методичне забезпечен-
ня, періодичність  оцінювання 
СРС викладачами 

1 раз на місяць заступник 
директора з НР, 
завідувачі 
відділень, 
голови 
циклових 
комісій 
 

педрада; 
методрада; 
адмінрада, 
засідання 
циклових 
комісій 

8 

Проведення 
навчальних, 
технологічних 
практик 

Якість проведення практик, 
наявність відповідної доку-
ментації, виконання правил 
ТБ. Оформлення звітів 

згідно графіка  
навчального 

процесу 

заступник 
директора з НР, 
голови 
циклових 
комісій 
 

рада з 
практичного 

навчання 

 

 

1 2 3 4 5 6 
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9 

Організація 
курсового 
проектування 

Проведення консультацій, 
якість проектів, дотримання 
вимог стандартів, методичне 
забезпечення 

згідно графіка  
навчального 

процесу 

заступник 
директора з НР, 
завідувачі 
відділень, 
голови 
циклових 
комісій 

засідання 
циклових 
комісій, 

адмінрада 

10 

Хід дипломного 
проектування та 
підготовка до дер-
жавної  атестації 

Виконання графіків 
консультацій, якість 
консультацій, методичне 
забезпечення ДП 

згідно графіка  
навчального 

процесу 

заступник 
директора з НР, 
завідувачі 
відділень, 
голови 
циклових 
комісій 

метод рада, 
засідання 
циклових 
комісій, 

адмінрада 

11 

Організація та 
проведення 
екзаменаційних сесій 

Додержання вимог щодо орга-
нізації та методики проведен-
ня екзаменів. Якість знань 
студентів. 

згідно розкладу 
екзаменаційної 

сесії 

директор, 
завідувачі 
відділень 

педрада, 
методрада 

12 

Захист дипломних 
проектів та 
проведення 
комплексного 
екзамену за фахом 

Якість знань студентів.  
Оформлення документації 

згідно графіка  
навчального 

процесу 

директор, 
директора з НР, 
завідувачі 
відділень, 
голови ПЦК 

педрада,  
методрада, 
засідання 
циклових 
комісій 

13 

Організаційні та 
виховні години в 
навчальних групах 

Якість проведення. Актуаль-
ність питань, які розглядають-
ся. Відповідність плану вихов-
ної роботи 

2 рази на місяць заступник 
директора з ВР 

педрада, 
 рада кураторів 

академічних 
груп 

14 
Семінари кураторів 
академічних груп 

Явка кураторів академічних 
груп. Якість проведення. 
Виконання плану роботи. 

1 раз на семестр заступник 
директора з ВР 

педрада 

15 

Кабінети і 
лабораторії  

Наявність відповідної доку-
ментації, якість оформлення, 
оснащеність. Виконання ТБ, 
санітарний стан . виконання 
плану роботи. 

1 раз на місяць  заступник 
директора з НР 
 

методрада, 
педрада, 
засідання 
циклових 
комісій 

16 

Гуртожиток Виконання плану виховної 
роботи. Виконання 
студентами правил 
проживання. Санітарний стан 
приміщень і території. 

1 раз на місяць заступник 
директора з ВР, 
завідувачі 
відділень 

педрада, 
семінар 

кураторів 
академічних 

груп 

17 

Відвідування 
студентами 
навчальних занять 

Виявленню причин  запізнень 
студентів на пари, відсутності 
їх на заняттях, розроблення 
заходів виховного впливу на 
здобувачів освіти. 

2 рази на місяць заступник 
директора з ВР, 
завідувачі 
відділень 

педрада, 
семінар 

кураторів 
академічних 

груп 

18 
Своєчасність початку 
і закінчення занять 

Вивчення стану виконавчої 
дисципліни викладачів 
коледжу. 

1 раз на місяць  
2 рази на місяць 

директор, 
заступник 
директора з НР 

педрада; 
адмінрада 

19 

Підсумки рубіжного 
і  семестрового  
контролю 

Аналіз якості навчання 
студентів, дисциплінованості 
викладачів щодо узагальнення 
результатів навчальної діяль-
ності студентів. 

2 рази на 
семестр 

заступник  
директора з НР, 
завідувачі  
відділень 

педрада, 
методрада 
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20 

Санітарний стан 
приміщень і 
території коледжу 

Якість прибирання в аудито-
ріях, організація чергування 
навчальних груп у корпусі 
коледжу 

2 рази на 
семестр 

заступник  
директора з АГР 

адмінрада, 
оперативна 

нарада 

21 
Робота відділень Виконання планів, якість 

проведених заходів. 
1 раз на семестр  
1 раз на семестр 

директор, 
заступник 
директора  з НР 

адмінрада 

22 
Робота навчально-
методичного 
кабінету 

Виконання плану роботи. 
Якість проведених заходів. 
Робота з викладачами 

 1 раз на семестр заступник  
директора  з МР 

методрада 

23 

Робота спортивних 
секцій та гуртків 
художньої 
самодіяльності 

Відвідування студентами 
гуртків, ефективність та 
результативність  заходів 
спортивно-масової та культур-
но-масової роботи. 

1 раз на місяць заступник 
директора з НР, 
керівник 
фізвиховання 

педрада, 
семінар 

кураторів 
академічних 

груп 

24 

Робота бібліотеки Виконання плану замовлень 
на літературу, робота зі 
студентами, стан 
комп'ютеризації роботи 
бібліотеки. 

1 раз на місяць заступник 
директора з НР, 
зав.методичного 
кабінету 

педрада, 
методрада 

25 

Робота навчально-
виробничих 
майстерень 

Виконання плану розвитку 
матеріально-технічної бази 
майстерень, стан робочих 
місць практик. 

1 раз на місяць директор, 
заступник 
директора з НР 

педрада, 
адмінрада, 

рада 
виробничого 

навчання 
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Розділ 9  

Система роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавець Прим. 

1 2 3 4 5 

9.1 Організаційна робота 

9.1.1 
Підготувати проект наказу "Про організацію 
роботи з охорони праці" з визначенням 
відповідальних осіб. 

до 01.09.22 р. 
відповідальний за 

ОП, керівники 
підрозділів 

 

9.1.2 
Здійснити відповідні заходи щодо підготовки 
коледжу до опалювального сезону та роботи в 
осінньо-зимовий період. 

до 15.10.22 р. 
заступник директора 

з АГР 
 

9.1.3 
Підготувати план заходів з охорони праці на 
наступний календарний рік. до 01.01.23 р. 

відповідальний за 
ОП 

 

9.1.4 
Підготувати план заходів з пожежної безпеки на 
наступний календарний рік. до 01.01.23 р. 

відповідальний за 
пожежну безпеку 

 

9.1.5 
Скласти план роботи інженера з охорони праці на 
наступний календарний рік. до 01.01.23 р. 

відповідальний за 
ОП 

 

9.1.6 
За підсумками року підготувати проект наказу про 
стан роботи з охорони праці на підприємстві. до 01.02.23 р. 

відповідальний за 
ОП 

 

9.1.7 

Проводити моніторинг та ознайомлення 
працівників коледжу із новим прийнятим 
законодавством та нормативно-правовими актами з 
ОП, ПБ, БЖД та змінами до них. 

постійно 
відповідальний за 
ОП, юрисконсульт 

 

9.1.8 

Брати участь у підготовці проектів наказів з питань 
охорони праці 
 постійно 

відповідальний за 
ОП, керівники 

підрозділів інші 
відповідальні та 
посадові особи 

 

9.1.9 

Брати участь: 
– у розслідуванні нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на виробництві; 
– у проведенні внутрішнього аудиту охорони праці. 
 

постійно 

відповідальний за 
ОП, керівники 

підрозділів інші 
відповідальні та 
посадові особи 

 

9.1.10 

Розглядати відповідно до вимог законодавства 
листи, заяви та скарги працівників підприємства, 
що стосуються питань дотримання законодавства з 
охорони праці. 

постійно 
директор, 

відповідальний за 
ОП 

 

9.2 Навчання 

9.2.1 
Забезпечувати проведення з працівниками 
вступного інструктажу з питань охорони праці. постійно 

Працівник 
призначений 

наказом 

 

9.2.2 
Надавати консультативну допомогу працівникам 
коледжу з питань охорони праці, безпеки 
життєдіяльності. 

постійно 
відповідальний за 

ОП  

 

9.2.3 
Провести інструктажі зі студентами з безпеки 
життєдіяльності під час війни. до 01.10.22 р. 

Куратори 
академічних груп 

 

 
Заступник директора з НР                                         Л.В.Саврадім 

Заступник директора з ВР                                         Н.В.Дуганова 

Заступник директора з АГР                                       Г.М.Сестреватовська 

Головний бухгалтер                                                    Т.М.Святовець 


