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АНОТАЦІЯ 

 

Комплексна програма розвитку Маріупольського машинобудівного 

фахового коледжу розроблена з метою подальшого зміцнення потенціалу 

закладу освіти, поліпшення якісних і кількісних показників освітньої 

діяльності. Комплексна програма розвитку коледжу охоплює всі сторони 

діяльності коледжу та враховуючи напрями діяльності Державного вищого 

навчального закладу «Приазовського державного навчального закладу», 

затверджує пріоритетні напрями його розвитку, є основою для планування 

роботи навчальних відділень, циклових комісій, складання індивідуальних 

планів викладачів та планів виховної роботи кураторами груп. 

Виконання комплексної програми є прямим службовим обов'язком 

кожного працівника коледжу, вимагає повної самовіддачі, творчого 

підходу, неординарних рішень, ініціативи, підвищеної сприйнятливості до 

інновацій, високої виконавської дисципліни 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 

Головним завданням менеджменту коледжу є розробка та реалізація 

заходів, що дозволяють підтримувати необхідний і достатній рівень 

освітньо - виховного процесу, фінансового становища закладу освіти, а 

також на цій основі підвищення ефективності роботи Маріупольського 

машинобудівного фахового коледжу в цілому. 

Для виконання цього завдання необхідно: 

1 Заступникам директора коледжу, завідувачам відділень, головам 

циклових комісій, викладачам, іншим категоріям працівників: 

 Організувати роботу з переробки Положення про ВСП 

Маріупольський машинобудівний фаховий коледж відповідно 

статуту ДВНЗ «ПДТУ» (за умови затвердження нового статуту 

ДВНЗ «ПДТУ»). 

 Організувати освітньо процес відповідно до нормативно-правової 

бази, Статуту ДВНЗ «ПДТУ», Положення про Маріупольський 

машинобудівний коледж і Правилам внутрішнього трудового 

розпорядку (до впровадження нового положення про ВСП 

Маріупольський машинобудівний фаховий коледж). 

 Провести вхідний контроль знань студентів першого курсу (вибір та 

затвердження дисциплін цикловими комісіями, методичною радою). 

Термін: жовтень 

Відповідальні: Крохмальова О.В., Півень О.А. голови циклових 

комісій. 

 Провести вхідний контроль професійного майстерства на 

підтвердження робітничих розрядів студентів першого курсу. 

Відповідальні: Крохмальова О.В., Півень О.А. голови циклових 

комісій. 

 Продовжити пошук шляхів матеріального та фінансового 

забезпечення освітньо - виховного процесу у коледжі в умовах 

недостатнього бюджетного фінансування ( спонсорська допомога). 

Термін: постійно. 

 Забезпечити скорочення фінансових витрат за рахунок: оптимізації 

штатного розпису, економії енергоресурсів і витрачених матеріалів, 

зменшення витрат на відрядження, зв'язок та ін. 

Термін: протягом року. 
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 Переглянути програму профорієнтаційної роботи з урахуванням 

результатів набору  2020 навчальному році; 

 Проводити подальшу роботу з кафедрами ДВНЗ «ПДТУ» з інтеграції 

навчального процесу з метою здійснення ступеневої підготовки 

кадрів, а також щодо залучення викладачів і студентів коледжу у 

творчу та науково - дослідну роботу. (Додаток12) 

Відповідальні: Кривошеєнко Є.І., Крохмальова О.В., Філіппова Т.П., 

голови циклових комісій. 

 Продовжити роботу щодо встановлення партнерських зв'язків з 

підприємствами, організаціями та установами , службою зайнятості 

міста з питань проведення практики студентів та працевлаштування 

випускників. 

Відповідальні: Півень О.А., Філіппова О.В. 

 Здійснювати багаторівневий, систематичний і ефективний контроль 

за всіма напрямками діяльності закладу освіти, на основі Єдиного 

плану (Додаток1), з метою поліпшення організації роботи всіх ланок, 

підвищення виконавської дисципліни працівників. 

 Продовжити практику проведення постійно діючих адміністративних 

заходів дотримуючись Регламенту (Додаток 2). 

2 Організувати виконання програми навчально - методичної роботи 

(Розділ 3) та планів роботи педагогічної ради, методичної ради, 

методичного кабінету (Додатки 3, 4, 5 ), вважаючи головними напрямками 

в роботі наступні: 

 робота з профорієнтації та виконання плану прийому; 

 модернізацію змісту навчання; 

 впровадження передових педагогічних технологій; 

 впровадження рейтингової системи оцінювання педагогічної 

майстерності викладачів коледжу; 

 підвищення кваліфікації педагогічних працівників (Додатки 6) 

 контроль за навчальним процесом. 

Відповідальні: Крохмальова О.В., Півень О.А., Філіппова Т.П., 

Колобродова І.В., Лапочук Н.О., голови циклових комісій. 

Термін: згідно планів робіт. 

3 Провести атестацію педагогічних працівників коледжу відповідно 

до Типового положення про атестацію педагогічних працівників та з 

дотриманням вимог Центру атестації педагогічних працівників Донецької 

області: 

Термін: жовтень 2020р. - квітень 2021р . 

Відповідальні: Філіппова Т.П., Сівірін Л.В. 
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4 При організації виховної роботи (Розділ 4), пріоритетними 

напрямками вважати : 

 професійне виховання студентів , прищеплення їм любові до обраної 

спеціальності, для чого провести цикл запланованих заходів; 

 культурне дозвілля, фізкультурно - спортивну роботу , пропаганду 

здорового способу життя; 

 розвиток студентського самоврядування; 

 соціальний захист студентів, особливо пільгових категорій. 

Відповідальні – Демидова Л.М., зав. відділень, куратори груп. 

5 Організувати роботу з виконання плану прийому, як за 

держзамовленням, так і за контрактною формою навчання, керуючись 

додатками 10 і 11 

6 З метою розвитку та реалізації творчих здібностей педагогічних 

працівників та студентів коледжу: 

 організувати та провести професійний конкурс-гра "Знавці зварення" 

- листопад 2020; 

 організувати та провести регіональний професійний конкурс – 

«Кращий слюсар ремонтник», березень 2021р; 

 організувати виконання творчих та науково - дослідницьких робіт 

згідно з Розділом 5; 

 брати активну участь у науково - технічних заходах, що проводяться 

міськими, обласними методичними об'єднаннями, іншими 

навчальними закладами та промисловими підприємствами; 

 традиційно брати участь у науково - технічних конференціях , що 

проводяться в ПДТУ: - Регіональна студентська  «Енергетика, 

енергоресурсозбереження та екологія» грудень 2020, «Наука - 

перші кроки», квітень 2021р ,- VIII Міжнародна « Університетська 

наука - 2021», травень 2021р., наукова конференція «Проблеми 

підприємництва в умовах невизначеності», листопад 2020р., 

Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація 

економіки, як фактор стійкого розвитку» 

 Міжнародний Форум «Діджитал економіка як елемент стійкого 

розвитку», грудень 2020р. 

Відповідальні - Кривошеєнко Є.І., Крохмальова О.В., Філіппова Т.П., 

голови циклових комісій. 

8 Брати активну участь у заходах, що проводяться ДВНЗ «ПДТУ» 

згідно з Регламентом роботи ДВНЗ «ПДТУ» на 2020/ 20201навчальний рік. 

Відповідальні: за тематикою заходів.(Додаток 13) 

Директор коледжу       Є.І. Кривошеєнко 
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РОЗДІЛ 2 

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ 

 

Для більш стійкого фінансового стану коледжу, ефективного 

використання трудових та матеріальних ресурсів та можливостей, коледж 

впроваджує додаткові освітні послуги. З метою розширення цього 

напрямку діяльності, пропонуються наступні заходи: 

2.1 Професійне навчання безробітних за договорами з міським та 

районними центрами зайнятості. 

2.1.1 Укладання як мінімум 5 договорів на навчання протягом 2020-

2021 навчального року. 

2.1.2 Взяти участь у конкурсному відборі закладів освіти Донецької 

державної служби зайнятості на підготовку безробітних у 2021 році за 

максимальною кількістю професій. 

2.2 Співпраця з підприємствами міста та області по професійному 

навчанню та підвищенню кваліфікації робітників. 

2.2.1  Продовжити співпрацю з існуючими підприємствами-

партнерами ТОВ «МАГМА», ТОВ «Азовська сталеплавильна компанія», 

ТОВ «МРМЗ» з професійного навчання та підвищення кваліфікації 

робочих. 

2.2.2 Збільшити кількість підприємств-партнерів шляхом надання 

пропозицій з професійного навчання робітників. 

2.2.3 Провести моніторинг потреб підприємств у професійному 

навчанні кадрів з метою виявлення затребуваних професій та проведення 

їх ліцензування коледжем. 

2.3 Професійно-технічне навчання студентів коледжу. 

2.3.1 Провести зарахування студентів денного відділення до груп 

професійного навчання з 1 жовтня для проведення поетапної 

кваліфікаційної атестації, а саме: 

- Електрозварник ручного зварювання; 

- Слюсар-ремонтник; 

- Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; 

- Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. 

2.3.2 Провести аналіз місць працевлаштування та відповідності 

професій освіті студентів, запропонувати, провести навчання та присвоїти 

робочі кваліфікації або підвищити робочі розряди студентам заочного 

відділення на 2 курсі. 

2.4 Професійно-технічне навчання студентів інших навчальних 

закладів. 

2.4.1 Провести необхідну організаційну роботу по навчанню 

робітничим професіям студентів ДВНЗ ПДТУ, які переходять на дуальне 

навчання. 

2.4.2 Розробити алгоритм професійно-технічного навчання студентів 

Приазовського державного технічного університету, та ін. 

2.5.2 Провести атестацію робочих професій: 
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4121  Оператор комп’ютерної верстки 

4113  «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» 

7233  Слюсар ремонтник 

7212  Електрозварник ручного зварювання  

4121  Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних  

 

Відповідальні: Кривошеєнко Є.І., Крохмальова О.В., Півень О.А., 

Олейнікова Т.С., Сівірін І.В, Гармаш Т.В., Бєлова М.П., Стефаниць І.С. 

 

 

Директор коледжу       Є.І. Кривошеєнко 



9 

 

РОЗДІЛ 3 

ПРОГРАМА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ  

 

Головне завдання - повне та якісне методичне забезпечення кожної 

навчальної дисципліни, впровадження в освітній процес інноваційних 

технологій навчання, надання науково - методичної та організаційно - 

методичної допомоги педагогічним працівникам . 

З цією метою : 

2.1 Викладачам провести корегування навчально - методичних 

комплексів з усіх дисциплін відповідно нових навчальних планів; 

Відповідальні - Крохмальова О.В., Філіппова Т.П., голови ЦК 

Термін: до 20 вересня 2020р. 

2.2 Розробити Положення: 

 Про вибіркові дисципліни з метою формування вибіркової 

складової «за вибором здобувача освіти» (Лист ІМЗО від 

02.07.2020 № 22.1/10-1358 “Про методичні рекомендації щодо 

розроблення навчальних планів та індивідуальних планів 

здобувачів фахової передвищої освіти”). 

Відповідальні: Півень О.А., голови ЦК, Філіппова Т.П. 

Термін: листопад 2020р. 

2.3 Розробити перелік дисциплін вибіркової складової «за вибором 

здобувача освіти» кожної спеціальності. 

Відповідальні: голови ЦК ,  

Термін: листопад 2020р. 

2.4 Переробити збірник «Положень» у зв’язку з переходом коледжу на 

ФПО. 

2.5 Сформувати бібліотеку ДСПТН ліцензованих професій. 

Відповідальні: Півень О.А., Філіппова Т.П., голови ЦК 

2.6 Видити збірник «Професійно технічне навчання – ПК і ПП в 

Маріупольському машинобудівному фаховому коледжі». 

Відповідальні: Півень О.А., Філіппова Т.П., голови ЦК 

2.7 Перевидати брошуру «Маріупольський машинобудівний фаховий 

коледж». 

Відповідальні: Татарчук В.М., Філіппова Т.П., голови ЦК 
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2.8 Провести науково - практичні студентські конференції 

студентського наукового товариства ( СНТ ). 

Відповідальні: Демидова Л.М., Філіппова Т.П., голови ЦК. 

Термін: за графіком. 

2.9 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу: 

2.9.1 Продовжити роботу з підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників коледжу відповідно постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 800. 

Відповідальні: Крохмальова О.В., Філіппова Т.П., голови ЦК. 

2.9.2 Створити систему обліку проходження викладачами підвищення 

кваліфікації та стажування. 

Відповідальні: Крохмальова О.В., Філіппова Т.П. 

2.10 Продовжити роботу методичного кабінету з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності щодо надання методичної допомоги викладачам і 

студентам з даного питання, а також контролю за дотриманням вимог 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально - 

виховного процесу. 

Відповідальні: Горбоконь А.В 

2.11 Провести «День цивільного захисту», відповідно до 

розпорядження КМУ від 14.05.2015р за №476р. 

Відповідальні: Горбоконь А.В., Філіппова О.В. 

Термін: Жовтень 2020р. 

2.12 Провести «День БЖД», відповідно до розпорядження КМУ від 

14.05.2015р за №476р. 

Відповідальні: Горбоконь А.В., Філіппова О.В. 

Термін: Травень 2021р. 

2.13 Провести рейтингове оцінювання педагогічної майстерності 

викладачів коледжу; 

Відповідальні: Крохмальова О.В., Філіппова: Т.П., голови ЦК. 

Термін: травень 2021р. 

Відповідальні: Голови ЦК, методист коледжу 

 

Заст. директора коледжу з НР     О.В. Крохмальова 
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РОЗДІЛ 3 

 

ПРОГРАМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

Завданнями національного виховання студентської молоді є: 

 формування національної свідомості, гідності громадянина, 

виховання поваги й любові до рідної землі й українських 

традицій, згідно Наказу Президента України «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання»; 

 підготовка свідомої інтелігенції України, збереження 

інтелектуального генофонду нації; 

 вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення 

молодим людям віри у верховенство закону, який є єдиною 

гарантією свободи; 

 підняття престижу української мови в академічному 

середовищі, забезпечення і розвиток україномовного 

освітнього простору; 

 формування у суспільній свідомості переваг здорового способу 

життя, культу соціально активної, фізично здорової та 

духовно багатої особистості; 

 створення необхідних умов для ефективного розвитку 

студентського самоврядування, виявлення його потенційних 

лідерів та організаторів; 

 забезпечення високого рівня професійності та вихованості 

молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних 

здібностей, таланту, самореалізації. 

 

1 Організаційно-педагогічне забезпечення виховної роботи 
 

 

№ з/п Зміст роботи , тематика заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1.1 

Призначення та закріплення 

кураторів груп, керівників 

клубів. 

Вересень-

жовтень 2020р. 

директор, заст. 

директора з 

виховної роботи, 

зав. відділенням 

 

1.2 

Розробка та затвердження 

плануючої документації з 

виховної роботи: 

плану адаптації 

першокурсників; 

плану виховної роботи у 

гуртожитку; 

плану роботи студентського 

самоврядування; 

жовтень 2020р. 

заст. директора з 

виховної роботи, 

керівники клубів 

та гуртків, 

студентська рада, 

куратори 
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ради з організації виховної 

роботи; 

школи адаптації 

«Відродження». 

1.3 
Скласти графік проведення та 

контролю виховних годин. 
жовтень 2020р. 

заст. директора з 

виховної роботи 

 

1.4 

Скласти графік чергування 

кураторів та адміністрації в 

гуртожитку. 

жовтень 2020р. 
заст. директора з 

виховної роботи 

 

1.5 

Організація поселення в 

гуртожиток, ознайомлення 

студентів з правилами 

проживання в гуртожитку. 

вересень - 

жовтень 2020р. 

заст. директора з 

виховної роботи, 

комендант 

 

1.6 
Проведення оперативних нарад 

з кураторами груп. 
щосереди 

заст. директора з 

виховної роботи 

 

1.6 

Розвивати діяльність органів 

студентського самоврядування: 

- ознайомити студентів 

першого року навчання з 

Положенням про органи 

студентського самоврядування 

коледжу; 

- залучення членів 

студентського самоврядування 

до роботи педагогічної ради, 

ради з організації виховної 

роботи, приймальної комісії; 

- залучити членів студентського 

самоврядування до участі в 

роботі гуртків та клубів, 

спортивних секцій, 

волонтерського руху;  

- спланувати навчання 

студентського активу; 

- сприяти участі членів 

студентської ради в міських, 

обласних та всеукраїнських 

заходах громадського та 

національно-патріотичного 

спрямування; 

- втілювати принцип 

співуправління закладом освіти 

шляхом залучення членів 

студентської ради до вирішення 

важливих питань навчально-

виховного процесу; 

- співпрацювати із 

самоврядними структурами  

вищих навчальних закладів 

міста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом року 

 

 

 

 

заст. директора з 

виховної роботи, 

студентська рада 

 

1.8 

Регулярно поповнювати сайт 

коледжу  новими матеріалами з 

питань виховання студентської 

постійно 

заст. директора з 

виховної роботи, 

студентська рада, 
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молоді, роботи органів 

студентського самоврядування, 

проведення виховних заходів 

тощо. 

керівники клубів, 

голови циклових 

комісій 

 

2 Виховні заходи для усіх студентів коледжу 
 

№ з/п 
Зміст роботи , тематика 

заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

2.1  

Проведення першої лекції на 

тему: «Правила безпечного 

життя та навчання в умовах 

COVID 19». 

02.10.20 

заст. директора з 

виховної роботи, 

методист, 

куратори 

 

2.2  
Заходи до Міжнародного Дня 

студентів. 
17.11.20 

заст. директора з 

виховної роботи, 

студентська рада 

 

2.3  

Участь у благодійних міських 

заходах «Подаруй дитині 

радість», «Ялинка бажань». 

19-30.12.20 

заст. директора з 

виховної роботи, 

студентська рада 

 

2.4  
Вручення дипломів 

випускникам коледжу. 
1-4 липня 2021р. 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори 

випускних груп 

 

 

3 Заходи з адаптації студентів нового набору 
 

№ з/п 
Зміст роботи , тематика 

заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

3.1  

Зустріч адміністрації коледжу зі 

студентами нового набору та їх 

батьками. 

27.09.2020р  

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

нового набору 

 

3.2  
Організація поселення 

студентів у гуртожиток. 

вересень – 

жовтень 2020 р. 

заст. директора з 

виховної роботи, 

 

3.3  

Проведення зустрічі 

адміністрації коледжу у 

гуртожитку зі студентами 

нового набору. 

жовтень 2020р. 
адміністрація 

коледжу 

 

3.4  

Збори в групах з метою 

ознайомлення  студентів з 

історією коледжу, традиціями 

та Правилами внутрішнього 

розпорядку . 

2.10-10.10.20 
куратори груп 

нового набору 

 

3.5  
Проведення анкетування, вибір 

активу групи. 
Жовтень 2020р. 

куратори груп 

нового набору 

 

3.6  

Залучення студентів нового 

набору до студентського 

наукового товариства коледжу, 

спортивних секцій, клубів, 

художньої самодіяльності. 

Жовтень 2020р. 
куратори груп 

нового набору 
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3.7  Відвідування музею ПДТУ I семестр куратори  

3.8  

Бесіди в групах «Що я знаю про 

обрану професію?» 

(ознайомлення з освітньо - 

кваліфікаційною 

характеристикою обраної 

спеціальності). 

10.10-15.10.20 р. 
куратори груп 

нового набору 

 

3.9  

Провести бесіди в групах: 

- «Правила та культура 

поведінки у навчальному 

закладі, громадському місці»; 

- «Вчимося планувати свій 

день»; 

- «Як працювати з підручником 

та конспектом»; 

- «Режим праці та відпочинку»; 

- «Права та обов’язки 

студентів». 

І – ІІ семестр 
куратори груп 

нового набору 

 

3.10  
Спортивне свято «Олімпійський 

тиждень». 
Жовтень 2020 

викладачі 

фізвиховання, 

куратори груп 

 

 

4 Робота з батьками 
 

№ з/п 
Зміст роботи , тематика 

заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

4.1  

Скласти графік проведення 

батьківських зборів в 

академічних групах  

Вересень - 

Жовтень 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори 

 

4.2  

Сформувати банк даних 

студентів-сиріт, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з 

інвалідністю, студентів із 

малозабезпечених сімей, дітей, 

батьки яких є учасниками 

бойових дій. 

вересень-

жовтень 

заст. директора з 

виховної роботи 

 

4.3  

Провести нараду кураторів груп 

з питань тематики і методики  

проведення батьківських зборів. 

вересень 
заст. директора з 

виховної роботи 

 

4.4  
Інформувати батьків про хід та 

результати навчання студентів. 
протягом року 

зав. відділенням, 

куратори груп 
 

4.5  

Проводити індивідуальні бесіди 

та педагогічні консультації з 

батьками, діти яких мають 

академічну заборгованість, 

пропуски занять без поважних 

причин, порушують Правила 

внутрішнього розпорядку 

коледжу. 

протягом року 

заст. директора з 

виховної роботи, 

зав. відділенням, 

куратори груп 

 

4.6  
Розсилка листів-подяк батькам 

студентів-відмінників. 

за підсумками 

екзаменаційних 

зав. відділенням, 

куратори 
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сесій 

4.7  

Залучати батьків до організації 

та проведення виховних 

заходів. 

протягом року куратори груп 
 

 

 

5 Національно-патріотичне виховання 

Завдання: 

 формування національної свідомості і відповідальності за долю 

України, згідно наказу Президента України «Про стратегію 

національно – патріотичного виховання»; 

 виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження 

історичної пам'яті; 

 культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, 

індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою та ін.); 

 - виховання бережливого ставлення до національного багатства 

мови, культури, традицій. 

 

№ з/п Зміст роботи , тематика заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

5.1  

Брати участь у загальноміських заходах, 

присвячених знаменним датам в історії 

України. 
протягом 

року 

заст. 

директора з 

виховної 

роботи, 

куратори 

 

5.2  

Взяти участь у загальноміських заходах, 

присвячених Дню української 

писемності. 

Листопад 

2020 

викладачі 

історії, 

бібліотека 

 

5.3  

Взяти участь у Всеукраїнській акції 

“Запали свічу” у День пам’яті жертв 

Голодоморів. 

листопад 

2020р. 
куратори груп 

 

5.4  

Підготувати тематичну стінгазету «Хай 

серця свічка палає вічно» (до Дня пам’яті 

жертв Голодомору та політичних 

репресій). 

листопад 

2020р. 

викладачі 

суспільних 

дисциплін 

 

5.5  
Цикл бесід студентів з учасниками 

Другої світової війни.  

травень  

2021 р. 

куратори, 

студентська 

рада 

 

5.6  

Літературна вітальня : 175 років від дня 

народження  Івана Карпенко-

Карого(Тобілевіча) 

Вересень 

2020 

викладачі 

суспільних 

дисциплін, 

бібліотека 

 

5.7  
Участь у заходах до Дня Соборності 

України 
Січень 2021 

заст. 

директора з 

виховної 

роботи, 

куратори 

 

5.8  
Підготувати стінгазети  до Дня пам'яті та 

примирення. 

травень  

2021р. 

заст. 

директора з 
 



16 

 

виховної 

роботи 

5.9  

Рекомендовані теми виховних годин: 

- «Мово рідна з пісні та любові»                                  

(9.11 - День української писемності та 

мови); 

- «Невиплакані сльози України» (до 

міжнародного дня пам'яті Голокосту); 

- «Шлях до волі» (до Дня соборності 

України); 

- «Крути: подвиг і трагедія»; 

- «Славетні українські художники»; 

- «З історії державних символів»; 

- «Видатні борці за незалежність 

України»; 

- «Традиції та звичаї українського 

народу» 

- «Історія родини кожного з нас – це 

літопис нашого народу»; 

- «В історію свою візьми нас, 

Батьківщино!»;  

155 річний ювілей 1 Президента УНР 

Михайла Грушевського. 

протягом 

року 
куратори груп 

 

5.10  
Провести фотовиставку «Чудові 

краєвиди рідного  краю». 

квітень 

 2021р. 

студентська 

рада 
 

5.11  

Організовувати екскурсії для студентів 

та викладачів коледжу історичними 

місцями рідного міста та краю. 

протягом 

року 

студентський 

профком, 

куратори груп 

 

 

6 Інтелектуальне - духовне виховання 

 

Завдання:  

 розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; 

 виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності 

застосування знань, умінь у практичній діяльності; 

 реалізація особистісного життєвого, вибору та побудова професії і 

кар'єри на основі здібностей і знань, умінь та навичок; 

 виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; 

 формування особистісного світогляду як проекції узагальненого 

світосприймання. 
 

№ з/п Зміст роботи , тематика заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

6.1  
Залучити студентів до участі в роботі 

студентського наукового товариства.  
вересень 

викладачі, 

куратори груп, 

студентська 

рада 

 

6.2  
Провести фахові брейн - ринги в рамках 

тижнів спеціальностей. 

протягом 

року 

голови ПК, 

куратори 
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6.3  

Залучити студентів до участі у Науково-

технічній конференції «Наука – перші 

кроки». 

Травень 

2020р. 

викладачі, 

голови ПК 

 

6.4  

Сприяти участі студентів у наукових 

конференція, семінарах, «круглих 

столах». 

протягом 

року 

адміністрація, 

куратори груп 
 

6.5  

Рекомендовані теми виховних годин: 

- «Люби ближнього свого, як самого 

себе» (Біблія); 

- «Духовний світ сучасного студента»; 

- «Духовність – вимір життя людини»; 

- «Пізнай себе і ти пізнаєш світ» 

(Сократ); 

- «Навчайтесь і читайте. Читайте книжки 

серйозні. Життя зробить усе інше» (Ф. 

Достоєвський); 

- «Берегиня української духовності» 

(Л.Костенко); 

- «Мовленнєвий етикет студентів-

культурне обличчя нації»; 

- «Якби ми вчились так, як треба»; 

- «Не той нерозумний, хто не знає, але 

той, хто знати не хоче»(Сковорода); 

- «Є тільки одне благо – знання й тільки 

одне зло – неуцтво (Сократ); 

- «Єдиний шлях, що веде до знання, – це 

діяльність» (Джордж Бернард Шоу) 

- "Духовні потреби та ідеали мого "Я" 

- "Шлях до самореалізації, або як стати 

особистістю"; 

- "Сходинками до вершини успіху". 

протягом 

року 

куратори груп, 

бібліотека 

 

6.6  
Відвідування бібліотеки ПДТУ для 

участі у віртуальних екскурсіях. 

один раз на 

семестр 

куратори, 

бібліотека 
 

 

 

7 Громадянське - правове виховання 

 

Завдання:  

 прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; 

 виховання поваги до Конституції, законів України, державних 

символів України; 

 виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством: 

 формування політичної та правової культури особистості; 

 залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і 

розвитку волонтерського руху. 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи , тематика заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 
7.1  Проводити дні профілактики кожна друга рада профілактики  
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правопорушень. середа 

місяця 

правопорушень  

7.2  
Вести щомісячний облік відвідування 

студентами навчальних занять. 

відомість 

щомісяця 
куратори  

7.3  
Проводити зустрічі з представниками 

молодіжних організацій та рухів. 

протягом 

року 
студентська рада 

 

7.4  

Провести зустрічі студентів з 

представниками правоохоронних 

органів на тему: «Правила і норми 

поведінки у місцях громадського 

користування», «Права та обов’язки 

громадянина» . 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори 

 

7.5  

Забезпечення роботи консультаційного 

телефону під час екзаменаційних сесій 

та вступної кампанії. Інформування 

студентів про роботу консультаційних 

телефонів та гарячих ліній МОНУ, 

ПДТУ, коледжу. 

постійно куратори 

 

7.6  

Організувати зустріч студентів з 

лікарем-наркологом та лікарем 

дерматовенерологом. 

один раз на 

семестр 

заст. директора з 

виховної роботи 

 

7.7  
Сприяти участі студентів у 

доброчинних заходах міста. 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи, 

студентська рада 

 

7.8  

Рекомендовані теми  виховних годин: 

- «Конституція – головний закон 

країни»; 

- «Я - громадянин України»;  

- «Правовий статус людини і 

громадянина в Україні»; 

- «Власний шлях до самореалізації або 

як стати особистістю»; 

- «Верховенство права: дороговказ чи 

лише декларація?»; 

-  «Корупція та фаворитизм як крадіжка 

твого майбутнього»; 

- «Функціонування студентського 

самоврядування: успіхи, проблеми, 

перспективи»; 

- "Права та обов'язки дітей у шлюбно-

сімейному законодавстві". 

протягом 

року 
куратори 

 

 

8 Моральне виховання 

 

Завдання: 

 формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, 

працелюбності, самодисципліни; 

 формування моральної культури особистості, засвоєння моральних 

норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних 

переконань; 
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 становлення  етики міжетнічних відносин та культури 

міжнаціональних стосунків. 

 

№ з/п Зміст роботи , тематика заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

8.1  

Проводити бесіди зі студентами стосовно 

проблем міжнаціональних відносин, 

толерантного ставлення до людей різних 

національностей та релігійних груп. 

протягом 

року 
куратори груп 

 

8.2  
Забезпечення роботи школи адаптації 

«Відродження». 

протягом 

року 
Філіппова О.В. 

 

8.3  

Забезпечувати оперативне вирішення 

побутових та соціальних проблем 

студентів. 

протягом 

року 

студентський 

профком, 

студентська рада 

 

8.4  

Проводити анонімне анкетування 

студентів коледжу щодо фактів 

корупційних дій та хабарництва, якості 

навчально-виховної роботи, умов 

проживання, оцінки діяльності кураторів, 

викладачів та адміністрації коледжу. 

протягом 

року 

адміністрація, 

студентська рада 

 

8.5  

Рекомендовані теми виховних годин: 

- «Цілую матері натруджені руки»; 

- «Ідеали сучасної молоді»; 

- «Про красу людських взаємостосунків»; 

- «Народження дитини та виховання 

немовляти в українській родині»; 

- «Майбутнє наше – то лиш наша справа, 

лиш наших рук і совісті, й ума»;  

- «Моральні і правові основи шлюбу та 

сім’ї»; 

-  «Рядки, обпалені війною»; 

- «Живи за законами християнської 

любові»; 

- «Структура особистості, її якості і як 

вони функціонують»; 

- «У чому сенс життя?»; 

- «Людина – справжнє диво, таємниця»; 

- «Готовність студентської молоді до 

шлюбно-сімейних відносин»; 

- "Добра людина та, що робить добро, чи 

та, що не робить зла?"; 

- "Моральна мотивація вчинку". 

протягом 

року 
куратори 
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9 Екологічне виховання 

 

Завдання: 

 

 формування основ глобального екологічного мислення та екологічної 

культури; 

 оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального 

природокористування; 

 виховання почуття відповідальності за природу як національне 

багатство; 

 виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної 

діяльності. 

 

 

№ з/п Зміст роботи , тематика заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

9.1  

Залучати студентів до 

впорядкування навчальних 

аудиторій та прилеглих до коледжу 

територій 

протягом 

року 
студентська рада 

 

9.2  

Провести виставку фоторобот  та 

стінгазет студентів, присвячену 

екологічним питанням. 

Квітень  

2021р. 

викладачі екології, 

куратори 

 

9.3  

Провести тиждень, присвячений 

аварії на ЧАЕС: «Чорнобиль: учора, 

сьогодні, завтра…». 

21-25 квітня 

2021р. 

заст. директора з 

виховної роботи, 

викладачі екології 

 

9.4  
Провести Тиждень благоустрою, 

присвячений Дню довкілля. 

квітень 

2021р. 

заст. директора, 

куратори 

 

9.5  

Рекомендовані теми виховних 

годин: 

- «Чорнобиль -  біль моєї країни»; 

- «Обіймемо Землю красою й 

любов’ю»; 

- «Регіональні, національні й 

глобальні екологічні проблеми в 

Україні»; 

- «Про стан довкілля в Донецькій 

області: цифри і факти»; 

- «Руйнівний вплив людини на 

навколишнє середовище та його 

наслідки; 

- «Екологічна культура – показник 

цивілізованості держави»; 

- «Міжнародне співробітництво в 

галузі збереження та відновлення 

довкілля»; 

- "Екологічне маркування товарів". 

протягом 

року 
куратори 
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10 Естетичне виховання 

Завдання:  

 розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої 

діяльності; 

 формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на 

українських народних традиціях та кращих надбаннях світової 

культури; 

 вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання 

народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті. 
 

№ з/п Зміст роботи , тематика заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

10.1  
Провести виставку студентської 

творчості. 

березень 

20210р. 

заст. директора з 

виховної роботи, 

студентська рада 

 

10.2  
Відвідати виставку дерев’яних 

скульптур Г Короткова в ПДТУ. 

протягом 

року 
куратори 

 

10.3  
Відвідувати музеї, концерти, 

мистецькі конкурсні програми 

протягом 

року 
куратори груп 

 

10.4  

Рекомендовані теми виховних 

годин: 

- «Вишивана ікона»; 

- «Класик української прози » (до 

175 річчя з дня народження Івана 

Карпенко-Карого ) 

- «Люблю пісні мого краю»; 

- «Гетьман на віка» ( до 450 річчя 

від дня народження Петра 

Кононовича Сагайдачного). 

- «Кобзарське мистецтво України». 

протягом 

року 
куратори 

 

 

11 Трудове та професійне виховання 

 

Завдання: 

 формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в 

умовах ринкової економіки; 

 формування почуття господаря та господарської відповідальності; 

 розвиток умінь самостійно та ефективно працювати. 
 

№ з/п Зміст роботи , тематика заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

11.1  
Провести фахові конкурси «Кращий за 

професією» в коледжі. 
за планом ЦК голови ЦК 

 

11.2  
Організувати роботу фахових клубів 

при циклових комісіях. 

протягом 

року 
голови ЦК 

 

11.3  

Забезпечити участь студентів коледжу 

у фахових конкурсах, олімпіадах, що 

проводяться у місті та області. 

протягом 

року 
голови ЦК 
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11.4  Відзначати професійні свята. 
протягом 

року 
голови ЦК 

 

11.5  

Оволодіння студентами робітничою 

професією під час проходження 

практики. 

за навчальним 

планом 
Голови ПК 

 

11.6  

Участь у Ярмарках професій, що 

проводяться центрами зайнятості 

міста. 

листопад, 

травень 

заст. директора 

з виховної 

роботи, 

куратори 

випускних груп 

 

11.7  

Проведення суботників, акцій зі 

збереження майна коледжу, 

укріплення та поповнення 

матеріальної бази коледжу. 

протягом 

року 

студентська 

рада коледжу 

 

11.8  
Організувати зустрічі студентів з 

випускниками минулих років.  

під час тижнів 

циклових 

комісій 

голови ЦК 
 

11.9  

Рекомендовані теми виховних годин: 

- «Високий професіоналізм – вимога 

часу»; 

- «Видатні українські вчені» 

- «Скрізь і у всьому – особистий 

приклад»; 

- «Обов’язок, честь і совість у 

професії»; 

- «Яким я бачу своє професійне 

майбутнє»; 

- «Стан та перспективи розвитку галузі 

в Україні». 

протягом 

року 
куратори 

 

 

12 Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

 

Завдання: 

 виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового 

способу життя;  

 формування знань і навичок фізичної культури в житті людини; 

 забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів; 

 фізичне, духовне та психічне загартування; 

 формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання 

негативним звичкам, профілактика захворювань; 

 створення умов для активного відпочинку студентів. 

 
 

№з/п Зміст роботи , тематика заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

112.1 

Складання та затвердження Плану 

спортивних заходів на 2020-2021 

навчальний рік. 

вересень 

2020р. 

керівник 

фізичного 

виховання 
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112.2 

Проведення анкетування студентів 

нового набору для визначення 

спортивних уподобань. 

вересень 

2020р. 

викладачі 

фізичного 

виховання 

 

112.3 

Здійснення лікувально-профілактичного 

контролю за станом здоров’я, фізичного 

розвитку та фізичної підготовки 

студентів. 

постійно 

медичний 

працівник, 

керівник 

фізичного, 

викладачі 

 

112.4 
Призначення фізоргів груп та 

проведення з ними методичних занять 

вересень - 

жовтень 

2020р. 

керівник 

фізичного 

виховання 

 

112.5 

Організація роботи спортивних секцій зі 

спортивних ігор, та активне залучення 

студентів до занять. 

протягом року 

керівник 

фізичного 

виховання 

 

112.6 

Проведення першості коледжу з 

баскетболу, 

волейболу,  

настільного тенісу, 

шахів, 

шашок, 

футболу. 

 

жовтень 

жовтень 

листопад 

грудень 

лютий 

квітень 

керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

фізичного 

виховання 

 

112.7 

Сформувати збірні команди коледжу з 

видів спорту та взяти участь у 

Спартакіаді міста серед ВНЗ I-II рівнів 

акредитації. 

за планом 

проведення 

спартакіади 

керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

112.8 
Організувати зустріч студентів коледжу з 

відомими спортсменами міста. 

за 

домовленістю 

керівник 

фізичного 

виховання 

 

112.9 

Проведення серії матчевих зустрічей зі 

збірними командами інших навчальних 

закладів. 

за 

домовленістю 

керівник 

фізичного 

виховання 

 

112.1

0 

Проведення науково-практичної 

конференції з фізичного виховання  
квітень 2021р. 

керівник 

фізичного 

виховання 

 

112.1

1 

Рекомендовані теми виховних годин: 

- «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив 

нас»; 

- «Українські вчені про збереження 

здоров’я»; 

- « «Що ти обираєш: жити здóрово чи 

здорóво?», 

- «Алкогольна залежність як медико - 

психологічна проблема»; 

- «Здорові звички – здоровий спосіб 

життя»; 

- «Наркотики чи життя: альтернативи 

немає»; 

- «Здоровий спосіб життя – ознака 

цивілізованості людини»; 

- «Правила особистої та побутової 

гігієни»; 

- «Життя без нікотину можливе»; 

- «Зроби свій вибір на користь здоров’я»; 

протягом року куратори 
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- «Харчування і наше здоров'я». 

 

112.1

2 

Нагородження кращих спортсменів за 

підсумками навчального року . 

червень 

2021р. 

директор за 

поданням 

керівника 

фізичного 

виховання 

 

 

 

Заступник директора з виховної роботи    Л.М. Демидова 

 



РОЗДІЛ 5 

ПЛАН ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ І НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ 

РОБІТ 

 

Мета розділу - розвиток і реалізація творчих здібностей педагогічних 

працівників і студентів коледжу і підвищення на цій основі ефективності 

навчально-виховного процесу. 

Найменування теми 
Відповідальний 

виконавець 

Відм. 

о 

викон. 

Циклова комісія «Машинобудування» 

1 Аналіз впровадження технології 

формуючого оцінювання засобами 

інтерактивного додатку Plikers 
Олейнікова Т.С. 

 

2 Організація професійно-технічного 

навчання в умовах навчального закладу 

фахової передвищої освіти  

Кривошеєнко Є.І 

 

 

3 Інноваційні технології механічної обробки 

матеріалів  Булі Г.І. 

 

4 Наноматеріли та технології. 
Філіппова Т.П. 

 

5 Нові матеріали в автоматизованом 

ливарном виробництві Горбоконь А.В. 

 

Циклова комісія спеціальності «Зварювальне виробництво» 

6 Використання нетрадиційних форм 

проведення занять з циклу дисциплін, що 

формують спеціальні компетенції 

Бєлова  М.П. 

 

 

7 Використання елементів історії фізики в 

навчально-виховному процесі. 

Бабич М.Н.  

8 Сучасні можливості механізації 

зварювальних процесів 

Сівірін І.В.  

9 Лазерне зварювання нержавіючої сталі Олійник Д.В.  

11  Безпека життєдіяльності в умовах 

військових дій 

Філіппова О.В.  

12 75-а річниця утворення ООН. УРСР – 

країна засновниця ООН. 

Льошин В.Р.  

13 "Мотивація навчальної діяльності 

здобувачів освіти при викладанні дисциплін 

Кондрашов В.М.  
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циклу гуманітарної і соціально-економічної 

підготовки" 

Циклова комісія спеціальності «Розробка програмного забезпечення » 

14 Дидактичні можливості використання 

в освітньому процесі інструментарію 

віртуальної дошки 

Колобродова І.В.  

15 Застосування таксономії Блума при 

викладанні вищої математики 

Демидова Л.М.  

16 Професійне самовизначення студента і 

концепція Learning (Навчання протягом 

всього життя) 

Михайлов Г.А.  

17 Інноваційні освітні технології та 

методики в системі професійно-педагогічної 

підготовки молодших спеціалістів 

Тарнавська І.О.  

18 Використання технологій дистанційного 

навчання в підготовці фахових молодших 

бакалаврів 

Татарчук В.М.  

Циклова комісія економічних дисциплін 

19 Актуальні проблеми особистої фінансової 

безпеки 
Гармаш Т.В. 

 

20 Здоров’я, як економічна категорія Півень О.А.  

21 Дистанційне навчання в умовах сучасної 

освіти 
Крохмальова О.В. 

 

22 Активізація пізнавальної діяльності 

студентів під час навчання за допомогою 

інформаційних технологій 

 

Стефаниць І.С. 

 

23 Стратегія, тактика і методика організації 

та проведення занять з фізичного виховання 

для забезпечення високого рівня професійної 

дієздатності майбутніх фахівців. 

Лапочук Н.О. 

 

24 Психологічні аспекти мотивації навчання Пʼятецька Ю.І.  

 

Директор коледжу      Є.І.Кривошеєнко 
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РОЗДІЛ 6 

ПРОГРАМА ПОДАЛЬШОЇ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

1. Мета – задоволення інформаційних потреб освітнього процесу. 

2. Головні завдання: 

1) Підтримання наявного парку комп'ютерної техніки і програмного 

забезпечення в працездатному стані. 

2) Удосконалення локальної обчислювальної мережі коледжу. 

3) Удосконалення навчально-методичного забезпечення комп'ютерних 

класів. 

4) Забезпечення проведення всіх заходів з охорони праці при проведенні 

занять і робіт у спец. лабораторіях та комп'ютерних класах. 

3. План заходів 

План заходів розроблений з урахуванням недоліків, виявлених у 

минулому навчальному році. 

 

Таблиця     План заходів щодо виконання завдань 

програми 

№ 

з/п 

Найменування завдань і заходів Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Підтримка наявного парку комп'ютерної 

техніки і програмного забезпечення в 

працездатному стані. 

 Михайлов Г.А. 

Тарнавська І.О. 

Стефаниць І.С. 

1.1 Забезпечити надійну роботу 

обчислювальної техніки при проведенні в 

лабораторії планових та додаткових занять. 

Протягом 

року 

Михайлов Г.А. 

Тарнавська І.О. 

Стефаниць І.С. 

1.2 Виконати комплекс профілактичних робіт з 

підтримки працездатності обчислювальної 

техніки, периферійного і мережного 

обладнання, програмного забезпечення. 

Листопад 

2020 р 

Квітень 2021р 

Михайлов Г.А. 

Тарнавська І.О. 

Стефаниць І.С. 

1.3 Провести ревізію та оновлення програмного 

забезпечення в комп'ютерних аудиторіях. 

Серпень-

листопад 

2020 р 

Квітень 2021р 

Михайлов Г.А. 

Тарнавська І.О. 

 

1.4 Розробити пропозиції щодо отримання 

позабюджетних коштів на придбання 

навчального обладнання та обчислювальної 

техніки. 

Грудень 

2020р 

Лютий 2021р 

Викладачі ЦК 

Програмна 

Інженерія 

 

2 Удосконалення локальної обчислювальної 

мережі коледжу. 

Протягом 

року 

Михайлов Г.А. 

 

2.1 Розробити і впровадити нову форму 

електронного журналу адміністратора 

локальної мережі. 

Січень 2021р Михайлов Г.А. 
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Продовження таблиці 

2.2 Розширити мережу Wi-Fi у другому 

навчальному корпусі коледжу. 

Квітень-

травень 2021р 

Михайлов Г.А. 

2.3 Здійснювати постійний моніторинг 

працездатності мережі. 

Протягом 

року 

Михайлов Г.А. 

3 Удосконалення навчально-методичного 

забезпечення комп’ютерних аудиторій 

коледжу. 

 Михайлов Г.А. 

Керівники навч. 

кабінетів 

3.1 Здійснити косметичний ремонт і оновлення 

наочних та мультимедійних посібників в 

комп’ютерних аудиторіях коледжу. 

Травень-

червень 2021р 

Михайлов Г.А. 

Тарнавська І.О. 

Стефаниць І.С. 

3.2 Продовжити розробку методичних 

посібників та електронних підручників. 

Протягом 

року 

Михайлов Г.А. 

Тарнавська І.О. 

Татарчук В.М. 

4 Забезпечити проведення всіх заходів з 

охорони праці при проведенні занять і робіт 

у спец. лабораторіях та комп'ютерних 

аудиторіях коледжу. 

Протягом 

року 

Михайлов Г.А. 

Тарнавська І.О. 

Стефаниць І.С. 

Горбоконь А.В. 

4.1 Провести заняття по заходам безпеки при 

проведенні занять у лабораторії на початку 

навчального року та інструктажі на 

кожному лабораторному занятті. 

Вересень 

2020 р 

Протягом 

року 

Михайлов Г.А. 

Тарнавська І.О. 

Татарчук В.М. 

Горбоконь А.В. 

 

4.2 Провести обстеження санітарно-гігієнічних 

і технічних умов у комп'ютерних класах. 

Оновити паспорти кабінетів і документацію 

з охорони праці. 

Листопад-

грудень 2020р 

Горбоконь А.В. 

Михайлов Г.А. 

Тарнавська І.О. 

Татарчук В.М. 

Стефаниць І.С. 

4.3 Виконати комплекс робіт по забезпеченню 

електробезпеки і заземлення комп'ютерних 

робочих місць. 

Жовтень 

2020 р 

Горбоконь А.В. 

 

 

 

Відповідальний за інформаційне 

забезпечення коледжу      Г.А. Михайлов 
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РОЗДІЛ 7  

ОХОРОНА ПРАЦІ У КОЛЕДЖІ 

Охорона праці - це комплекс нормативно - правових, соціально - 

економічних, організаційно - технічних, санітарно - гігієнічних, лікувально 

- профілактичних заходів по створенню безпечних умов праці з метою 

захисту здоров’я працюючих.  

З цією метою у коледжі заплановано провести наступні заходи. 

№ Найменування завдань і заходів Термін 

виконання 

Відповідал

ьний  

1 Проведення повторного інструктажу з охорони 

праці та пожежної безпеки з співробітниками 

коледжу  

1 раз у квартал Горбоконь 

А.В. 

2 Проведення вступного, позапланового та 

первинного інструктажу зі студентами 

На початку і при 

кінці 

навчального 

року 

Куратори 

груп 

3 Оновлення приказів з організації охорони праці у 

коледжі 

За наказом 

ректору ПДТУ 

Горбоконь 

А.В. 

4 Оновлення приказів з організації пожежної безпеки 

у коледжі 

За наказом 

ректору ПДТУ 

Горбоконь 

А.В. 

5 Оновлення інформаційних стендів «Охорона праці» По 

надходженню 

інформації 

Горбоконь 

А.В. 

6 Обслідування робочих місць та навчальних 

аудиторій, лабораторій, спортивних споруд та 

приміщень коледжу на вимоги правил безпеки 

28-29.08.2019 Адміністра

ція 

7 Проведення позапланових інструктажів 

співробітникам коледжу 

По 

надходженню 

інформації 

Горбоконь 

А.В. 

8 Проведення стажування з працівниками, які 

прийняті на роботу 

За необхідністю Керівник 

підрозділу 

9 Проведення Дня безпеки дорожнього руху  Травень 2021 Горбоконь 

А.В. 

10 Проведення Дня безпеки та захисту при НС Листопад 2020 Адміністра

ція 
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11 Підготовка матеріалів и проведення Дня «Охорони 

праці» 

28.04.2021 Горбоконь 

А.В. 

12 Проведення навчальної евакуації студентів та 

співробітників на випадок НС та пожежі 

Листопад 2020, 

березень 2021 

Адміністра

ція  

13 Проведення спільних перевірок дотримання вимог 

безпеки з видачею приписів 

1 раз на квартал Адміністра

ція 

14 Оновити інструкції з охорони праці співробітників За графіком Горбоконь 

А.В 

15 Контроль проведення інструктажів з охорони праці 

зі студентами у лабораторіях та майстернях 

1 раз на семестр Горбоконь 

А.В 

16 Провести періодичну перевірку знань 

адміністративного персоналу та інженера з охорони 

праці з відміткою у відповідному журналі 

квітень 2021 Адміністра

ція 

17 Провести періодичну перевірку знань персоналу з 

електробезпеки з відміткою у відповідному журналі 

квітень 2021 Адміністра

ція 

18 Організувати проведення щорічного медичного 

огляду персоналу коледжу 

Грудень 2019 Адміністра

ція 

19 Провести щорічний вимір опору заземлення 

обладнання та ізоляції 

Березень 2021 Заст. 

директора з 

АГР 

20 Провести пробні пуски води зі складанням актів з 

пожежних водогонів та навчання з користування 

вогнегасниками 

Вересень 2020, 

 березень 2021 

Заст. 

директора з 

АГР 

21 Провести періодичну перевірку знань всіх 

робітників коледжу з питань охорони праці 

до березня 2021 Адміністра

ція 

 

 

Інженер з охорони 

праці коледжу      А.В. Горбоконь 
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Додаток 1 

 

ЄДИНИЙ ПЛАН 

КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

у 2020/2021 навчальному ріці 

 

№ 

Об'єкт 

контролю 

Мета контролю Періодичні

сть 

контролю 

Хто 

здійснює 

контроль 

Аналіз 

контролю 

1 

Проведення 

занять і 

консультацій 

згідно з 

розкладом. 

Відвідуваність, якість 

проведення занять, 

успішність студентів, 

наявність і якість 

методичної 

документації у 

викладача. 

за графіком 

метод. 

кабінету 

директор. 

заст. дир. з 

НР, зав. 

метод. 

кабінетом, 

зав. 

відділень. 

педрада, 

метод. 

рада, 

адмін. 

рада 

2 

Навчально-

методичні 

комплекси. 

Відповідність змісту 

вимогам ОПП і ОКХ, 

наявність контрольного 

екземпляру в метод. 

кабінеті. 

на початку 

кожного 

семестру 

директор, 

заст. дир. з 

НР, зав. 

метод. 

кабінетом 

педрада, 

метод. 

рада, 

адмін..рада 

3 

Проведення 

виховних 

годин в групах. 

Якість проведення, 

актуальність 

розглянутих питань. 

за графіком заст. дир. з 

ВР 

педрада, 

метод. 

рада, 

семінар 

кураторів 

4 

Ведення 

викладачами 

навчальних 

журналів. 

Перевірка заповнення 

журналів, частота 

опитування студентів, 

відповідність записів у 

журналах навчальним 

планам і програмам. 

щотижня зав. 

відділень. 

педрада 

5 

Ведення 

журналів 

класного 

керівництва, 

плани роботи 

кураторів. 

Виконання плану 

виховної роботи в 

групах. Індивідуальна 

робота зі студентами, 

зв'язок з батьками. 

1 раз на 

місяць 

заст. дир. з 

ВР 

педрада, 

семінар 

кураторів 

6 

Журнали 

циклових 

комісій. 

Виконання плану 

роботи комісій. 

1 раз на 

місяць 

заст. дир. по 

УР 

педрада, 

адмін. рада 

7 

Журнали 

інструктажів та 

інша 

Своєчасність 

проведення, 

правильність 

1 раз на 

місяць 

спеціаліст з 

охорони 

праці 

педрада, 

адмін. рада 



32 

 

№ 

Об'єкт 

контролю 

Мета контролю Періодичні

сть 

контролю 

Хто 

здійснює 

контроль 

Аналіз 

контролю 

документація з 

охорони праці. 

оформлення, 

профілактична робота 

щодо попередження 

порушень. 

8 

Проведення 

самостійної 

роботи 

студентів 

(СРС) під 

керівництвом 

викладача. 

Організація СРС, 

методична 

забезпеченість процесу, 

наявність студентів. 

1 раз на 

місяць 

заст. дир. з 

УВ, зав. від., 

зав. метод. 

кабінетом 

педрада, 

метод. 

рада, 

адмін. рада 

9 

Проведення 

директорських 

контрольних 

робіт. 

Визначення якості та 

рівня підготовки 

студентів, аналіз та 

визначення шляхів 

підвищення якості 

навчання. 

2 рази на 

рік 

зав. 

відділенням, 

голови ЦК 

педрада, 

метод. 

рада, 

адмін. рада 

10 

Організація та 

проведення 

екзаменаційних 

сесій. 

Виконання вимог щодо 

організації і методики 

проведення іспитів, 

перевірки якості знань. 

за графіком 

метод 

кабінету 

Адміністраці

я коледжу, 

перед. цикл. 

комісій 

педрада 

11 

Семінари 

кураторів груп. 

Явка кураторів, 

актуальність 

розглянутих питань. 

1 раз в 

місяць 

заст. дир. з 

НР, зав. 

метод. 

кабінетом 

педрада, 

рада з ОВР 

12 

Явка студентів 

на першу пару. 

Виявити причини 

запізнень і вжити 

заходів виховного 

характеру. 

щотижня зав. 

відділень 

адмін. 

рада, 

педрада 

13 

Своєчасність 

початку та 

закінчення 

занять. 

Дисципліна викладачів. щотижня зав. 

відділень. 

адмін. 

 рада 

педрада 

14 

Виставлення 

оцінок 

щомісячної 

атестації. 

Аналіз поточної 

успішності. 

щомісяця зав. 

відділень 

адмін. 

 рада 

педрада 

15 

Організація 

курсового 

проектування. 

Проведення 

консультацій, якість 

проектів, методичне 

забезпечення. 

за графіком 

навчальног

о процесу 

заст. дир. з 

НР, зав, 

метод. 

кабінетом 

адмін. 

рада, 

педрада, 

метод. 

рада 
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№ 

Об'єкт 

контролю 

Мета контролю Періодичні

сть 

контролю 

Хто 

здійснює 

контроль 

Аналіз 

контролю 

16 

 

Хід 

дипломного 

проектування і 

підготовки до 

держ. іспитів. 

Виконання графіків 

консультацій, 

методичне 

забезпечення. 

за графіком 

навчальног

о процесу 

заст. дир. з 

НР 

адмін. рада 

педрада, 

метод. 

рада 

17 

Організація 

захисту 

дипломних 

проектів та 

здачі держ. 

іспитів. 

Якість знань. 

Оформлення 

документації. 

за графіком 

навчальног

о процесу 

директор, 

заст. 

директора, 

зав. метод. 

кабінетом, 

зав. 

відділень. 

нарада, 

засідання 

циклових 

комісій 

18 

Проведення 

науково-

дослідних 

робіт (НДР). 

Виконання плану НДР. 2 рази в 

семестр 

Директор, 

заст. дир. з 

НР 

Педрада 

19 

Робота 

навчальних 

відділень. 

Відвідуваність, 

успішність, дисципліна 

студентів і викладачів. 

1 раз на 

семестр 

директор, 

заст. 

директора 

адмін. рада 

педрада 

20 

Робота метод. 

кабінету. 

Виконання плану 

роботи. Робота з 

викладачами. 

1 раз на 

семестр 

директор, 

заст. дир. НР 

адмін. 

рада, 

педрада 

21 

Організація 

практичного 

навчання, 

виконання 

програми 

практики, 

присвоєння 

робітничої 

кваліфікації. 

Якість проведення 

практики, наявність 

відповідної 

документації, 

дотримання правил 

охорони праці, 

перевірка роботи 

керівників практики. 

за графіком 

навчальног

о процесу 

заст. дир. з 

НР, зав. 

практикою, 

спеціаліст з 

охорони 

праці 

адмін. 

рада, 

педрада 

22 

Санітарний і 

протипожежни

й стан 

приміщень та 

території. 

Виконання вимог СЕС 

та СДПЧ-25. 

2 рази в 

семестр 

заст. дир. по 

АГЧ, 

інженер з 

охорони 

праці 

адмін. 

рада, 

педрада 

23 

Заочне 

відділення 

Документація, 

методичне 

забезпечення, 

організація 

навчального процесу. 

1 раз на 

семестр 

заст. дир. з 

НР, зав. 

метод. 

кабінетом 

адмін. 

рада, 

педрада 
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№ 

Об'єкт 

контролю 

Мета контролю Періодичні

сть 

контролю 

Хто 

здійснює 

контроль 

Аналіз 

контролю 

24 

Кабінети і 

лабораторії. 

Стан матеріальної бази, 

наявність і якість 

документації, 

виконання 

протипожежних вимог, 

сангігієни і охорони 

праці. 

1 раз на 

семестр 

директор, 

заст. 

директора, 

зав. 

відділень, 

спеціаліст з 

охорони 

праці 

адмін. 

рада, 

педрада 

25 

Робота 

спортивних 

секцій. 

Явка студентів і 

керівників, якість 

проведення занять. 

1 раз на 

місяць 

заст. 

директора з 

ВР 

педрада 

26 

Робота 

бібліотек 

Виконання плану 

роботи, якість 

обслуговування 

студентів та 

викладачів. 

1 раз на 

квартал 

заст. 

директора з 

ВР 

педрада 

Примітка: Посадові особи, відповідальні за контроль зобов'язані 

результати контролю, висновки та пропозиції письмово фіксувати в 

спеціальних журналах контролю. 

 

Директор коледжу      Є.І.Кривошеєнко 
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Додаток 2 

РЕГЛАМЕНТ ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ЗАХОДІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ В 

КОЛЕДЖІ 

 

№ 

Найменування 

заходів 

Хто проводить, 

місце, час, 

періодичність 

Учасники 

 

Вирішуються 

питання, ведення 

протоколу 

1 Засідання 

адміністративної 

ради. 

Кривошеєнко Є.І, 

каб. директора, що 

понеділка о 9:00. 

члени адмін. 

ради 

Оперативні, 

економічні, хід 

виконання 

Комплексної програми 

та ін. Кривошеєнко 

Є.І., журнал засідань 

2 День охорони 

праці учасників 

навчально-

виховного процесу. 

Кривошеєнко Є.І, 

Горбоконь А.В., 

перший четвер 

кожного місяця. 

всі 

працівники 

та студенти 

коледжу 

Перевірка стану 

охорони праці, 

документації, 

навчання, інструктажі, 

профілактична робота, 

Горбоконь О.В. 

3 Оперативні наради 

у заст. директора з 

НР. 

Крохмальова О.В., 

метод. кабінет, 

щовівторка о 14:30. 

голови ЦК. 

зав. метод. 

кабінетом 

Контроль виконання 

програми методичної 

роботи, планів роботи 

ЦК. 

 Суходолова Н.С., 

журнал оперативних 

нарад. 

4 Оперативні наради 

у заст. директора з 

ВР. 

Демидова Л.М. 

щосереди каб. 210 о 

14:30. 

зав. від., 

куратори 

груп 

Контроль виконання 

Програми виховної 

роботи, відвідуваність 

і дисципліна студентів 

гуртожиток, 

організація 

різноманітних 

виховних заходів. 

Демидова Л.М., 

журнал оперативних 

нарад. 

5 Оперативні наради 

у зав. відділень. 

Півень О.А. 

щоп'ятниці. 

за списком Успішність, 

відвідуваність, якість 

навчання, перевірка 

навчальних журналів 

та іншої навчально-

облікової документації 

6 Засідання 

педагогічної ради. 

Кривошеєнко Є.І. 

останній четвер 

кожного місяця. 

члени 

педради 

Згідно з планом 

роботи Шугалєєва 

Ю.В., протокол 

педагогічної ради. 
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№ 

Найменування 

заходів 

Хто проводить, 

місце, час, 

періодичність 

Учасники 

 

Вирішуються 

питання, ведення 

протоколу 

7 Засідання 

методичної ради. 

Крохмальова О.В., 

третій четвер 

кожного місяця, 

метод. кабінет в 

14:30. 

члени 

метод. ради 

Згідно з планом 

роботи Філіппова Т.П., 

протокол. 

8 Засідання Ради по 

організації виховної 

роботи. 

Демидова Л.М., зав. 

відділень. 1-ша 

декада місяця, що 

слідує за звітним, 

кабінет 210 в 14:30. 

члени Ради Успішність, 

відвідуваність, якість 

навчання, результати 

щомісячної атестації 

та екзаменаційних 

сесій, індивідуальна 

робота зі студентами. 

Вироблення 

рекомендацій. 

Демидова Л.М., 

протокол. 

9 Засідання кадрово-

атестаційної комісії. 

Кривошеєнко Є.І. 

відповідно до 

положення атестації. 

члени 

комісії 

Атестація 

педагогічних та інших 

працівників коледжу, 

питання викладацької 

етики, питання 

кадрової політики. 

10 Засідання Ради з 

питань 

профорієнтації. 

Півень О.А. 1-а 

п'ятниця кожного 

місяця, Члени Ради. 

члени Ради  Залучення 

абітурієнтів, звіти 

викладачів про 

проведену роботу у 

закріплених 

навчальних закладах.  

 

 

Директор коледжу      Є.І. Кривошеєнко 
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Додаток 3 

ПЛАН РОБОТИ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ  

на 2020/2021 навчальний рік 

 

№ Питання, що розглядаються Дата Хто доповідає Відп. за 

підготовку 

проекту 

1 

 

1 Підсумки роботи приймальної 

комісії та задачі колектива по її 

завершенню для виконання плану 

прийому на 2020/21 навчальний 

рік. 

2 Організація освітнього процесу 

та педагогічна загрузка викладачів 

на 2020/21 н.р. 

3.Вимоги  та режим роботи 

коледжу в умовах карантину. 

4 Підготовка документації до 

атестацію робочих професій: 

Оператор комп’ютерної верстки; 

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення; 

Слюсар ремонтник; 

Електрозварник ручного 

зварювання; 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних. 

5 Основні завдання та напрями 

роботи коледжу у 2020/21 

навчальному році – «Комплексна 

програма розвитку  коледжу на 

2020/21 рік» 

01.09.20 

Кривошеєнко Є.І., 

Жур В.М. 

Крохмальова О.В 

Гінтер О.П.. 

Філіппова Т.П. 

Півень О.А. 

адмін. рада 

2 2.1 Обговорення і 

затвердження планів робіт 

циклових комісій та навчальних 

відділень щодо реалізації 

Комплексної програми розвитку 

коледжу. 

2.2 Затвердження Комплексної 

програми розвитку коледжу 

2.3 Основні задачі 

профорієнтаційної роботи на 

2020/21 навчальний рік 

 

25.09.20 

голови ЦК, 

Кривошеєнко Є.І 

Філіппова Т.П. 

Крохмальова О.В. 

Півень О.А. 

Крохмальова 

О.В. 

Філіппова 

Т.П. 
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3 3.1 Соціологічний портрет 

студентів коледжу, основні 

напрями виховної роботи; 

3.2 Про стан атестації робочих 

професій  

3.3 Напрями роботи по 

збереженню контингенту студентів 

3.3 Напрями профорієнтаційної 

роботи 

3.4 Результати вхідного контролю 

якості знань студентів першого 

курсу 

29.10.20 

Півень О.А. 

Демидова Л.М. 

Крохмальова О.В. 

 

Кривошеєнк

о Є.І. 

4 4.1 Про підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

коледжу. 

4.2 Звіт кураторів випускних груп 

про стан навчальної та виховної 

роботи. 

4.3 Звіт кураторів груп першого 

курсу «Адаптація студентів до 

вимог навчальної діяльності у 

коледжі». 

 

26.11.20 

Філіппова Т.П. 

Демидова Л.М. 

Куратори груп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крохмальова 

О.В. 

5 5.1 Якість навчання, результати 

директорських контрольних робіт. 

5.2 Виконання правил 

внутрішнього розпорядку у 

коледжі студентами та 

робітниками. 

5.3.Контроль виконання раніше 

прийнятих рішень педагогічною 

радою (за семестр). 

24.12.20 

Півень О.А. 

Крохмальова О.В. 

Кривошеєнко Є.І. 

Демидова Л.М. 

 
Кривошеєнк

о Є.І. 

6 6.1 Фінансовий стан коледжу, 

аналіз використання 

позабюджетних коштів у 2020 

року 

6.2 Вироблення заходів щодо 

підвищення доходної частини 

бюджету коледжу. 

28.01.21 

Кривошеєнко Є.І. 

 

адмін. рада  

7 7.1 Підсумки зимової сесії. 

Розгляд і затвердження заходів 

щодо підвищенню якості 

навчання. 

7.2 Звіт кураторів груп першого 

курсу про стан навчальної та 

виховної роботи. Аналіз 

25.02.21 

Крохмальова О.В. 

Голови ЦК., 

Демидова Л.М. 

 

 

Крохмальова 

О.В.. 
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виконання програми виховної 

роботи. 

8 8.1 Про хід виконання спільних 

планів робіт циклових комісій 

коледжу та відповідних кафедр 

ДВНЗ «ПДТУ». 

8.2 Підготовка до участі студентів 

та викладачів коледжу у 

Регіональній студентській 

науково-технічній конференції: 

«Наука - перші кроки» та 

«Університетська наука». 

8.3 Профорієнтаційна робота. 

25.03.21 

 

голови ЦК, 

викладачі 

коледжу 

 

Кривошеєнк

о Є.І. 

9 9.1 Готовність циклових комісій 

до проведення Державних 

кваліфікаційних іспитів і захисту 

дипломних проектів. 

9.2 Готовність студентів до 

переддипломної практики та 

дипломування.  

29.04.21 

голови ЦК 

Крохмальова О.В 

Крохмальова 

О.В. 

10 10.1 Виховна робота та її роль у 

підготовці фахівців.  

10.2 Про результати спортивно-

масової роботи в 2018/19 

навчального року. 

31.05.21 

Демидова Л.М. 

Куратори груп 

Лапочук Н.О. 
Кривошеєнк

о Є.І. 

11 11.1 Підсумки роботи колективу 

коледжу в 2020/21 навчальному 

році. Аналіз виконання 

Комплексної програми розвитку. 

30.06.21 

Кривошеєнко Є.І. 

адмін. рада 

 

 

Директор коледжу      Є.І.Кривошеєнко 
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Додаток 4 

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Розглянуті питання Дата 

проведен

ня  

Доповідач  Відповідні 

за проект 

рішення 

1.1 Затвердження робочих програм 

дисциплін другого курсу навчання  

31.08.20 

 голови ЦК 

 Філіппова Т.П. 

Крохмальова О.В. 

Кривошеєнко Є.І. 

 

Крохмальо

ва О.В. 

 

Філіппова 

Т.П. 

 

1.2  Навчально-методичне забезпечення 

навчальних дисциплін відповідно нових 

навчальних планів 

1.3 Підготовка документації до 

атестацію робочих професій 

23.09.20 

2.1 Дистанційне навчання, складання 

індивідуального навчального плану 

здобувача ФПО 

2.2 Затвердження плану вивчення 

педагогічної діяльності викладачів які 

атестуються у 2020-21 навчальному році 

 

22.10.20 

Крохмальова О.В. 

Солоділова І.В. 

Крохмальова О.В. 

Крохмальо

ва О.В. 

Філіппова 

Т.П. 

 

3.1 Стан навчальних кабінетів і 

матеріальної бази, наявність і якість 

документації, виконання протипожежних 

вимог, сангігієни і охорони праці. 

3.2 Аналіз робочих місць лабораторій 

відповідно до атестації робочих професій  

 

19.11.20 

Зав. відділеннями, 

голови ЦК, 

Крохмальова О.В. 

Горбоконь А.В. 

 

Крохмальова 

О.В. 

Філіппова 

Т.П. 

 

4.1 Підготовка до атестацію робочих 

професій 

4.2 Якість навчання та шляхи 

підвищення мотивації навчання студентів 

17.12.20 

Філіппова Т.П. 

голови ЦК, 

 

Крохмальо

ва О.В. 

Філіппова 

Т.П. 

 

5.1 Звіт голів ЦК про стан навчальних  

кабінетів та лабораторій; 

5.2 Аналіз якості навчання за 

результатами зимової сесії 
21.01.21 

Крохмальова О.В. 

Філіппова Т.П. 

Голови ЦК 

Крохмальо

ва О.В 

6.1 Підготовка до дипломування 

(обговорення тематики дипломних робіт). 

6.2 Підготовка до проведення 

студентських науково-практичних 

конференцій. 

18.02.21 
голови ЦК, 

 

Крохмальо

ва О.В 

Філіппова 

Т.П. 
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Розглянуті питання Дата 

проведен

ня  

Доповідач  Відповідні 

за проект 

рішення 

7.1 Аналіз успішності студентів 

випускних груп і їх готовності до 

дипломування. 

7.2 Профорієнтація "2021 напрямки 

роботи, результати. 

 

18.03.21 

Крохмальова О.В., 

голови ЦК, 

Півень О.А. 

 

Крохмальо

ва О.В 

Філіппова 

Т.П. 

 

8.1 Методична і наставницька робота 

викладачів – методистів. 

8.2 Аналіз рубіжного контролю 

успішності та відвідування занять 

студентів першого курсу та якості 

навчання студентів випускних груп. 

8.3 Практичне навчання, організація та 

проведення практики студентів. 

22.04.21 

Колобродова І.В., 

Горобей А.М., 

Лапочук Н.О. 

Крохмальова О.В., 

Філіппова О.В. 

Крохмальо

ва О.В.  

Філіппова 

Т.П. 

. 

9.1 Звіт ЦК по виконанню до планів 

робот. 

9.2 Звіт про роботу методичного 

кабінету з «Охорони праці»; клубів - 

Відродження, Англійського клубу. 

9.3 Підведення підсумків підвищення 

кваліфікації та атестації викладачів, 

завдання на наступний навчальний рік. 

9.4 Робота ЦК з профорієнтації в період 

з 1.09.2020. до 1.05.2021р. та основні 

завдання на період до 1.07.2021р. 

9.5 Підведення підсумків роботи 

методичної ради. 

20.05.21 

Горбоконь А.В., 

Філіппова О.В., 

Горобей А.М., 

Філіппова Т.П., 

голови ЦК, 

Демидова Л.М. 

Півень О.А. 

 

Крохмальо

ва О.В. 

Філіппова 

Т.П. 

 

 

Примітка: на кожному засіданні методичної Ради проводиться 

оперативний контроль виконання розділу 2 комплексної програми. 

 

Голова методичної ради     О.В. Крохмальова 
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Додаток 5 

ПЛАН РОБОТИ  

МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ  

№ Найменування заходів 
Відповідальний 

виконавець. 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про вик. 

1  ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Переробка навчально-

методичного забезпечення 

навчальних дисциплін 

відповідно нових 

навчальних планів 

Філіппова Т.П., 

голови ЦК, 

викладачі. 

Вересень – 

жовтень  

 

1.2 Організація методичної 

допомоги викладачам 

щодо підготовки 

навчально-методичної 

документації.  

Філіппова Т.П. 

 

Вересень -

жовтень 

2020 

 

1.3 Надання методичної 

допомоги викладачам при 

підготовці до атестації на 

підвищення, або 

підтвердження категорій. 

Філіппова Т.П. 

 

Вересень - 

березень 

 

1.5 Вивчення педагогічної 

діяльності викладачів які 

атестуються у 2020-21 

навчальному році 

Філіппова Т.П. 

 

Січень – 

лютий 2021 

 

1.6 Надання методичної 

допомоги у проведенні 

науково-практичних 

конференцій. 

Філіппова Т.П., 

Лапочук Н.О., 

 

за планом 

проведення 

конференцій 

 

1.7 Комплектація 

нормативних і 

методичних матеріалів 

обласного 

методкабінету і МОНУ. 

Філіппова Т.П. 

 
протягом року 

 

1.8 Спільна робота з 

базовими МК міста та 

області. 

Філіппова Т.П. 

 
протягом року 

 

1.9 Підготовка аналізу 

методичної роботи за 

навчальний рік. 

Філіппова Т.П., 

Крохмальова О.В. 
Червень 2021р 

 

1.10 Складання графіку 

взаємо відвідування 

занять та контроль за 

Філіппова Т.П., 

голови ЦК 

Вересень 

2020р 
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його виконанням. 

2 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2.1 Ознайомлення 

викладачів з 

нормативними і 

методичними 

матеріалами обласного 

методкабінету і МОНУ. 

Філіппова Т.П. 

 

протягом 

року 

 

2.2 Ознайомлення 

викладачів з 

результатами 

дослідження в різних 

галузях наукових знань, 

з особливостями 

застосування нових 

педагогічних технологій. 

Філіппова Т.П., 

Колобродова І.В. 

Лапочук Н.О. 

протягом 

року 

 

2.3 Популяризація та 

роз’яснення результатів 

новітніх педагогічних 

та психологічних 

досліджень. 

Філіппова Т.П., 

Колобродова І.В, 

Лапочук Н.О. 

протягом 

року 

 

2.4 Інформування 

викладачів про нові 

вимоги до методичного 

забезпечення навчально-

виховного процесу. 

Філіппова Т.П. 

. 

 

у міру зміни 

вимог 

 

2.5 Висвітлення 

педагогічного досвіду 

викладачів коледжу. 

Філіппова Т.П. березень – 

квітень 

2021р. 

 

2.6 Огляд періодичних 

педагогічних видань. 

Філіппова Т.П. протягом 

року 

 

2.7 Вивчення 

бібліотечного фонду та 

методична допомога в 

організації роботи 

бібліотеки. 

Філіппова Т.П., 

бібліотекар 

протягом 

року 

 

3 НАВЧАЛЬНА І КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

3.1 

Організація роботи з 

підвищення кваліфікації 

викладачів. 

Філіппова Т.П. 

 

вересень  - 

жовтень 

2020 

 

 

3.2 

Надання допомоги з 

підготовки та 

проведення відкритих 

занять. 

Філіппова Т.П., 

голови ЦК 
за графіком 

 

 Надання допомоги Філіппова Т.П., протягом  
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Завідувач методичним 

кабінетом        Т.П.Філіппова 

3.3 молодим викладачам 

щодо організації 

навчального процесу, 

оформлення навчально-

методичної й облікової 

документації. 

Колобродова І.В., 

Лапочук Н.О., 

Крохмальова О.В. 

року 

 

3.4 

Надання методичної 

допомоги щодо 

підготовці матеріалів для 

розміщення їх на сайті 

коледжу. 

Філіппова Т.П., 

Татарчук В.М. 

протягом 

року 

 

 

3.5 

Організація методичної 

допомоги головам 

предметних комісій 

щодо розробки 

плануючої та методичної 

документації. 

Філіппова Т.П., 

Крохмальова О.В. 

 

протягом 

року 

 

 

3.6 

Відвідування 

навчальних занять з 

метою діагностики 

труднощів і надання 

методичної допомоги 

викладачам. 

Крохмальова О.В. 

Півень О.А. 

Філіппова Т.П., 

Колобродова І.В., 

Лапочук Н.О. 

голови ЦК 

по графіку 

 

 

 

 

3.7 

Відвідування засідань 

ЦК з метою контролю, 

діагностики ускладнень, 

надання методичної 

допомоги. 

Філіппова Т.П., 

Крохмальова 

О.В. 

Півень О.А. 

протягом 

року 
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Додаток 6 

 

ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ на 2020/2021 навчальний рік 

 

Атестація  

№  П.І.Б. викладача Дата 

останньої 

атестації 

(встановлення 

або 

підтвердження 

На що претендує 

Термін 
Відмітка о 

виконанні. 

1 

Лапочук Н.О. 

2016 підтв ВК 

присв.В-М  

Підтвердження ВК  

категорії, звання 

викладач-методист 

Березень 

– 

квітень 

2021 

 

2 

Льошин В.Р. 

2016 підтв. 1 

категорії  

Підтвердження 1 

категорії 

Березень 

– 

квітень 

2021 

 

3 

Михайлов Г.А. 

 2016  підтв. 1 

категорії  

Підтвердження 1 

категорії 

Березень 

– 

квітень 

2021 

 

4 

Олейнікова Т.С. 

 2016  встан.  

ВК     

Підтвердження ВК 

категорії, присвоєння 

звання викладач-

методист 

Березень 

– 

квітень 

2021 

 

 

 

 

Зав. методичним кабінетом    Т.П. Філіппова 
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Додаток 7 

 

ТЕМАТИКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 

СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА (СНТ) 

 

1 Секція – Прикладна механіка: ОПП «Зварювальне виробництво» за 

темою «Зварювання і споріднені технології: перспективи розвитку» 

Відповідальні: Сівірін І.В., Бєлова М.П., Олійник Д.В. 

 Термін проведення: лютий – березень 2021р. 

2 Секція – Прикладна механіка ОПП «Технічне обслуговування і 

ремонт устаткування підприємств машинобудування» за темою «Інновації 

технології машинобудування ». 

Відповідальні: Були Г.І., Олейнікова Т.С., Горбоконь А.В. 

Термін проведення: лютий – березень 2021р 

3 Секція - Програмування та інформатики «Комп'ютерний форум – 

2021» 

Відповідальні: Бєлова М.П., Татарчук В.М., Тарнавська І.О. 

Термін проведення: лютий – березень 2021р. 

3 Секція - Економіки: «Сучасний економічний простір». 

Відповідальні: Гармаш Т.В., Стефаниць І.С., Півень О.А. 

Термін проведення: лютий – лютий 2021р. 

4 Секція - фізичного Виховання і здорового способу життя 

(міжвузівська конференція). 

Відповідальні: Лапочук Н.О. 

Термін проведення: лютий – жовтень – листопад 2020р 

Примітка: 1. За підсумками конференцій видаються збірники робіт. 

2. Кращі роботи подаються для участі в Регіональній 

студентській науково-технічній конференції: «Наука - 

перші кроки», яка відбудеться в Приазовському 

державному технічному університеті у квітні 2021р. 

 

 

Студентське наукове товариство      
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Додаток 8 

 

ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ АДАПТАЦІЇ «ВІДРОДЖЕННЯ» 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

 

1 тиждень Те, що руйнує особистість: куріння лекція 2г. 

2 тиждень Те, що руйнує особистість: алкоголізм лекція 2г. 

3 тиждень Те, що руйнує особистість: наркоманія лекція 2г. 

4 тиждень Те, що руйнує особистість: комп'ютерні 

ігри 

лекція 2г. 

5 тиждень Те, що руйнує особистість: лихослів'я дискусія 2г. 

6тиждень Попередження насильства в сім'ї. 

Гендерна політика. 

лекція 2г. 

7 тиждень Торгівля людьми лекція 2г. 

8 тиждень Причини і наслідки ризикованої 

поведінки 

дискусія 2г. 

9 тиждень Негативні наслідки дошлюбних стосунків: 

венеричні захворювання 

лекція 2г. 

10 тиждень Негативні наслідки дошлюбних стосунків: 

аборти, постабортний синдром 

лекція 2г. 

11 тиждень Негативні наслідки дошлюбних стосунків: 

ВІЛ / СНІД 

лекція 2г. 

12 тиждень Передумови успішного шлюбу. дискусія 2г. 

13 тиждень Пірсинг і татуювання дискусія 2г. 

14 тиждень Суїцид лекція 2г. 

15 тиждень Окультизм дискусія 2г. 

 

 

Місце і час проведення занять визначають завідувачі відділеннями. 

Керівник школи «Відродження», 

соціальний педагог       О.В.Філіппова 
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Додаток 9 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

№ 
Найменування заходів  Термін  Відповідальн

а особа 

Відмі

тка  

1 

Основні завдання організаційно-

виховної роботи куратора 

жовтень 

2020 

Березень 

2021 

Півень О.А. 

 

2 

Технології формуючого 

оцінювання засобами 

інтерактивного додатку Plikers 

Листопад  

2020 

Олейнікова 

Т.С. 

 

3 
Новітні технології в освітньому 

процесі коледжу 

Грудень -  

2020 

Крохмальова 

О.В. 

 

4 
Хмарні технології в освіті 

Січень 

2021 

Колобродова 

І.В. 

 

5 
Особливості профорієнтаційної 

роботи в соціальних мережах 

Квітень  

2021 
Лапочук Н.О. 

 

6 
Особливості граматики 

української мови 

Жовтень  

2020 

Кондрашов 

В.М. 

 

 

 

 

 

Заступник директора з НМР     О.В. Крохмальова 
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Додаток 10 

ПЛАН РОБОТИ З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ  

на 2020/2021 навчальний рік 

 

1 

Створення інформаційно-

аналітичної групи для 

проведення рекламної компанії з 

профорієнтації 

жовтень -  

2020 

Півень 

О.А.. 

 

2 

Складання плану дій та 

основних напрямів рекламної 

компанії по профорієнтації з 

урахуванням результатів набору 

2018 року 

жовтень -  

2020 

Голова 

рекламної 

групи 

Півень О.А. 

 

3 

Робота з випускниками 

закріплених шкіл, ПТУ та 

ліцеїв: 

- моніторинг професійних ліцеїв 

та училищ Донецької та 

Запорізькій областей, 

визначення їх контингенту; 

- вивчення контингенту 

випускників м. Маріуполя та 

сільських районів; 

- складання списків випускників 

шкіл, ПТУ та ліцеїв 

- проведення роз’яснювальних 

бесід з випускниками та їх 

батьками; 

- індивідуальна робота з кожним 

випускником. 

жовтень -  

2020 

Викладачі, 

закріпленні 

за 

навчальним

и закладами 

 

4 

1 Виготовлення рекламних 

матеріалів:   

Укладання договорів на 

публікацію рекламних 

оголошень. 

2 Проведення агітаційної роботи 

через мережу Інтернет з 

професійними ліцеями та 

училищами Донецької та 

Листопад  

2020- 

Січень 

2021 

Крохмальова 

О.В. 

Півень О.А. 

Викладачі, 

закріпленні 

за 

навчальними 

закладами 
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Запорізькій областями. 

5 

Зв'язок з професійними ліцеями 

та училищами Донецької та 

Запорізькій областей, надання їм 

рекламних матеріалів, 

запрошень до навчання у 

коледжі. 

Листопад  

2020- 

травень 

2021 

Голови ЦК, 

 

6 

Укладання договорів зі 

школами, ПТУ і ліцеями про 

творчу співдружність за 

ступеневу підготовку фахівців. 

Листопад 

2020 

Викладачі 

закріплені 

за 

навчальним

и  

 

7 

Проведення виїзних Днів 

відкритих дверей в сільських 

районах, відвідування шкіл, 

ліцеїв та училищ, проведення 

агітаційних заходів. 

На протязі 

року  

Півень О.А. 

Голови ЦК 

 

8 

 

Проведення Дня відкритих 

дверей для випускників міських 

шкіл, ліцеїв і ПТУ. Участь у 

Ярмарку професій 

Під час 

канікул. 

Голови ЦК  

9 Проведення засідань ради з 

профорієнтації 

Раз на 

місяць 

Крохмальова 

О.В. 

Півень О.А. 

 

 

10  Створення бази відрахованих 

студентів денної та заочної 

форми навчання за останні 5-6 

років. 

 

Жовтень 

2020 

Зав. 

відділення, 

навчальні 

частини  

 

11 Студентському активу коледжу 

під керівництвом викладачів 

створювати власні форми 

профорієнтаційної роботи, 

використовуючи можливості 

соціальних мереж 

протягом 

навчально

го року 

Демидова 

Л.М. 

Голова 

студради. 

 

 

Голова Ради з профорієнтації     О.А.Півень 
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Додаток 11 

 

ПЛАН РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

 

№ 
Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець. 

Відм. про 

викон. 

1 

Дати пропозиції в МОНУ за проектом Умов 

прийому до вищих навчальних закладів 

України в 2021р. 

на запит 

МОНУ 

Кривошеєнко Є.І., 

 

 

2 

Провести засідання приймальної комісії з 

питань :- вивчення наказу МОНУ «Про 

затвердження Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України»: 

- вивчення Положення про приймальну 

комісію; 

- вивчення Законів України та Постанов 

Кабінету Міністрів України , що дають 

пільги молоді під час вступу до ВНЗ. 

за графіком 
Кривошеєнко Є.І. 

Жур В.М. 

 

3 

Підготувати пропозиції в МОНУ з прийому 

абітурієнтів в коледж і випуску спеціалістів 

за держзамовленням. 

на запит 

МОНУ 

Кривошеєнко Є.І., 

зав. відділеннями 

 

4 

Розробити та затвердити Правила прийому 

до Маріупольський машинобудівний 

коледж ДВНЗ «ПДТУ». 

за термінами 

МОНУ 

Кривошеєнко Є.І., 

Жур В.М. 

 

5 
Оформити інформаційний стенд 

приймальної комісії. 
квітень 2021р. Жур В.М. 

 

6 

Провести необхідні заходів щодо 

організації роботи приймальної комісії: - 

розробка та затвердження необхідної 

розпорядчої документації; 

- придбання необхідних бланків та канц. 

приладдя; 

- підготовка приміщення; 

- призначення технічних секретарів, 

організація інструктажів та вивчення 

документації; 

- організація чергування викладачів під час 

роботи приймальної комісії; 

- публікація оголошень у пресі. 

січень – 

квітень 2021р. 

Сівірін Л.В., 

голови ЦК 

Жур В.М. 

 

7 

Підготовка програм вступних випробувань 

для категорії абітурієнтів, які мають право 

вступати без сертифікатів та розробка 

тестів. 

березень 

2020 
Голови ЦК 

 

8 

Організувати перевірку достовірності 

сертифікатів УЦНОКО, а також документів, 

що дають пільги під час вступу до ВНЗ. 

під час 

прийому 

документів 

  

9 

Проводити щоденний аналіз надходження 

заяв від абітурієнтів і правильності 

оформлення документів. 

щодня 

Татарчук В.М.  

10 Організувати вступні випробування для Відповідно до Приймальна комісія  



52 

 

№ 
Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець. 

Відм. про 

викон. 

абітурієнтів, які вступають на базі 

освітнього рівня «кваліфікований 

робітник». 

умов прийому 

2020 

10 

Підготувати накази про зарахування за 

формою, рекомендованою МОНУ. 

Відповідно до 

умов прийому 

2020 

Кривошеєнко Є.І.,  

Татарчук В. 

 

11 

Своєчасно і достовірно надавати 

інформацію про хід приймальної кампанії в 

МОНУ та інші керівні органи. 

на запит 

МОНУ 

Кривошеєнко Є.І.  

12 
Забезпечити об'єктивність і гласність 

роботи приймальної комісії. 
постійно 

Кривошеєнко Є.І.  

13 

Підготувати звіт про роботу приймальної 

комісії для затвердження його на засіданні 

педагогічної ради. 

Відповідно до 

умов прийому 

2020 

Кривошеєнко Є.І.  

 

 

Голова приймальної комісії    Є.І. Кривошеєнко 
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Додаток 12 

 

ПЛАН СПІЛЬНОЇ РОБОТИ КОЛЕДЖУ  

З КАФЕДРАМИ, МЕТОДИЧНИМИ ТА НАУКОВИМИ 

ПІДРОЗДІЛАМИ ДВНЗ «ПДТУ» 

на 2020/2021навчальний рік 

З метою подальшої інтеграції навчального процесу та здійснення 

ступеневої підготовки кадрів, а також щодо залучення викладачів і 

студентів коледжу у творчу та науково - дослідну роботу з кафедрами 

ДВНЗ «ПДТУ». 

 

№ Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальний  

1 Участь у засіданнях методичної та наукової  

ради ДВНЗ «ПДТУ» 

По плану 

роботи 

Кривошеєнко 

Є.І. 

2 Оформлення договорів спільної роботи з 

кафедрами  відповідних спеціальностей  

Жовтень 2019 Голови ЦК 

3 Стажування викладачів коледжу на відповідних 

кафедрах 

Протягом року Філіппова Т.П. 

голови ЦК 

4 Організація екскурсій та ознайомчих занять 

студентів коледжу на спільних кафедрах ДВНЗ 

«ПДТУ» 

Березень 2021 Голови ЦК 

5 Проведення оглядових лекцій ученими ДВНЗ 

«ПДТУ» для студентів коледжу 

Протягом року Кафедри ПДТУ 

голови ЦК 

6 Регіональна науково-практична конференція 

«Енергетика, енергозбереження та екологія»  

Грудень 2020 Сівірін І.В. 

Бєлова М.П. 

7 Участь студенів ДВНЗ «ПДТУ» у науково-

технічних конференціях Маріупольського 

машинобудівного коледжу 

Квітень 2021 Голови ЦК 

ММК ДВНЗ 

«ПДТУ» 

8 Регіональна студентська науково-технічна 

конференція «Наука - перші кроки»,  

Квітень 2021р  Філіппова Т.П. 

9 Міжнародна науково-технічна конференція 

«Університетська наука - 2021», травень 

2021р. 

 

Травень 2021 Філіппова Т.П. 
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10 Продовжити роботу по впровадженню в 

освітній процес адаптованих навчальних планів 

і робочих програм дисциплін ОКР молодший 

бакалавр - ОКР бакалавр 

Протягом року Крохмальова 

О.В. 

11 Підготувати та надати запити до коледжів і 

університету на проведення навчання, 

присвоєння  робочих кваліфікацій або 

підвищення робочого розряду студентам на базі 

Машинобудівного фахового коледжу 

Жовтень – 

листопад 2020 

Філіппова О.В. 

12 Участь у оперативних нарадах з директорами 

коледжів ДВНЗ «ПДТУ» 

Відповідно до 

регламенту 

Кривошеєнко 

Є.І. 

 

 

 

Директор коледжу     Є.І. Кривошеєнко 
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Додаток 13 

до наказу ректора ДВНЗ «ПДТУ» 

від 25 серпня 2020 № 144-05 

ПЛАН 

оперативних нарад з директорами коледжів ДВНЗ «ПДТУ» 

на 2020/2021 навчальний рік 

 
№ 

 

Обговорювані питання Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Результати захисту дипломних проектів і 

працевлаштування випускників коледжів ДВНЗ 

«ПДТУ» у 2020 році. Організація освітнього 

процесу у коледжах за очно-дистанційною 

формою навчання 

01.09.2020  

2 Аналіз результатів прийому студентів на 

перший курс у коледжі та вступу випускників 

коледжів до ДВНЗ «ПДТУ» 

06.10.2020  

3 Про хід підготовки коледжів до роботи у 

зимових умовах 

03.11.2020  

4 Удосконалення системи підвищення 

кваліфікації викладачів коледжів 

01.11.2020  

5 Раціональне використання лабораторної бази 

університету студентами коледжів 

01.12.2020  

6 Про ефективність роботи курсів із підготовки 

школярів до вступу в коледжі 

05.01.2021  

7 Про організацію профорієнтаційної роботи в 

коледжах 

02.02.2021  

8 Про стан наукової діяльності викладачів і 

студентів, участь викладачів та студентів 

коледжів у науково - технічних конференціях 

02.03.2021  

9 Про формування в коледжах складу приймалень 

та предметних комісій і організації їх роботи 

04.05.2021  

10 Про роботу з підготовки до закінчення 

2020/2021 навчального року в коледжах. 

Підсумки організації освітнього процесу у 

коледжах за очно-дистанційною формою 

навчання 

01.06.2021  

 

 

Перший проректор     В.М. Євченко 

 

 



56 

 

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ: 

 

1 Крохмальова О.В. - заст. директора по НР______________________ 

2 Демидова Л.М. - заст. директора по ВР_________________________ 

3 Гінтер О.П. - заст. директора по АГЧ___________________________ 

4 Філіппова Т.П. - зав. методичним кабінетом_____________________ 

5 Півень О.А. - зав. відділенням________________________________ 

6 Гармаш Т.В. - голова циклової комісії_________________________ 

7 Олейнікова Т.С- голова циклової комісії________________________ 

8 Сівірін І.В. - голова циклової комісії____________________________ 

9 Філіппова О.В.. – зав. практичним навчанням___________________ 

10 Бєлова М.П. - голова циклової комісії________________________ 

11 Горбоконь А.В. – інженер з охорони праці коледжу ______________ 

12 Жур В.М. – голова профбюро, відповідальний  

секретар приймальної комісії ___________________________________ 

 

Перший проректор     В.М. Євченко 

 


