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ПРЕАМБУЛА 

 Річний план роботи відокремленого структурного підрозділу 

«Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2022 – 2023 навчальний 

рік (далі Річний план) складений відповідно до Стратегічного плану розвитку 

відокремленого структурного підрозділу «Полтавський фаховий коледж нафти і 

газу Національного університету  «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» на 2021 – 2026 роки.   

 Річний план спрямований на  реалізацію основних положень  Законів 

України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», 

«Про професійну (професійно-технічну) освіту», Державних стандартів фахової 

передвищої освіти, Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти (ESG) та відображає основні аспекти 

таких нормативних документів: наказу МОН України від 06.06.2022 № 527 

«Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти 

України», листа МОН України  від 02.08.2022 №1/8794-22 «Щодо діяльності 

психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році», 

Концепції розвитку цифрових компетентностей (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 03.03. 2021  № 167-р), Концепції розвитку громадянської 

освіти в Україні (розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.10.2018  

№ 710-р) та ін. 

Річний план розкриває механізм реалізації найважливіших аспектів 

діяльності структурних підрозділів Фахового коледжу у сферах навчальної, 

методичної, виховної, інноваційної, адміністративно-господарської та інших 

видів діяльності  для досягнення відповідних індикаторів розвитку та 

утримання стабільних позицій на ринку освітніх послуг. 
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ПЛАН 

ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ  

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 
Виконавець 

При- 

мітка 

1 2 3 4 5 

І.  Підготовка проєктів наказів та їх видання: 

1 

Про початок  2022-2023 н.р. та 

організацію освітнього процесу під час 

дії правового режиму воєнного стану в 

Україні 

  

 

2 

 

Про зарахування студентів нового 

набору на навчання: 

– на основі БЗСО (бюджет) 

                              

 (контракт) 

 

– на основі ПЗСО (бюджет) 

                            

 (контракт) 

 

– ОКР КР 

 

 

 

до 

30.07.2022 

до 

03.08.2022  

до 

08.09.2022 

до  

16.09.2022 

до 

05.08.2022 

директор, 

відповідальний 

секретар 

приймальної комісії 

 

3 

Про створення  педагогічної ради 
до початку 

н.р. 

директор, 

заступник директора 

з методичної роботи  

 

4 

Про створення адміністративної ради 
до початку 

н.р. 

директор, 

заступник директора 

з методичної роботи  

 

5 

Про створення методичної ради 
до початку 

н.р. 

директор, 

заступник директора 

з методичної роботи  

 

6 

Про створення циклових комісій та 

затвердження  їхнього складу  
до початку 

н.р. 

директор,  

заступник директора 

з методичної роботи  

 

7 

Про  встановлення педагогічного 

навантаження 2022 – 2023 навчальний 

рік 

до початку 

н.р. 

директор, 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

8 

Про введення в дію навчальних планів 

та робочих  програм навчальних 

дисциплін і предметів. 
01.09.2022 

директор, 

заступник директора 

з методичної роботи 

 

9 

Про призначення  кураторів  груп 

31.08.2022 

директор,  

заступник директора 

з виховної роботи 

 

10 

Про утворення стипендіальної комісії 

31.08.2022 

директор, 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

11 

Про призначення завідувачів  

кабінетами і лабораторіями 
до 

01.09.2022 

директор, 

заступник директора 

з навчальної роботи 
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1 2 3 4 5 

12 

Про склад спортивних секцій 
до 

05.09.2022 

директор, 

заступник директора 

з виховної роботи  

 

13 
Про призначення командирів відділень і 

взводів у групах 
до 

05.09.2022 

викладач з предмету 

«Захист України» 

 

14 

Про організацію наукових і предметних 

гуртків та призначення їхніх керівників 
до 

08.09.2022 

директор, 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

15 

Про створення групи сприяння 

академічній доброчесності 
до 

05.09.2022 

директор, 

заступник директора 

з методичної роботи 

 

16 

Про призначення стипендій студентам до першого 
числа 

наступного 
місяця 
після 

екзам. сесії 

директор, 

головний бухгалтер 

 

17 

Про включення студентів до спеціальної 

медичної  групи з фізичного  виховання 

на підставі мед. огляду 

після 

проведення 

мед. огляду 

директор, 

викладачі фізичного 

виховання 

 

18 
Про проведення інвентаризації до 

11.09.2022 

директор, 

головний бухгалтер 

 

19 

Про створення атестаційної комісії І 

рівня 
до початку 

н.р. 

директор, 

заступник директора 

з методичної роботи 

 

20 

Про призначення приймальної комісії і 

затвердження  плану заходів прийому до 

коледжу в 2023 році 

до 

01.10.2022 

директор, 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

21 

Про переведення студентів на 

наступний курс і призначення перездач 

після 

екзамен. 

сесії 

директор, 

зав. відділень 

 

 

22 

Про закріплення за студентами  тем 

кваліфікаційних робіт (дипломних 

проєктів) 

за 2 тижні 

до перед-

дипломної 

практики 

директор, 

голови циклових 

комісій  

 

23 

Про направлення на виробничу 

практику, призначення керівників  

практики 

за 1 

тиждень до 

практики 

директор, 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

24 

Про призначення рецензентів 

кваліфікаційних робіт (дипломних 

проєктів) 

за місяць 

до початку 

захисту 

директор 

 

25 
Про затвердження складу 

Екзаменаційних комісій 

за місяць 

до початку 

роботи 

комісії 

директор  

 

26 
Про присвоєння кваліфікації  

випускникам коледжу 

не пізніше 

3-х днів 

після 

захисту ДП 

і здачі ДЕ 

директор, 

відділ кадрів 
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27 

Про створення екзаменаційних  комісій 

з прийому вступних випробувань,  

апеляційної комісії 

до 

01.03.2023 
директор 

 

28 

Про призначення складу 

кваліфікаційних комісій для присвоєння 

розрядів з робітничих професій 

за один 

тиждень  

до іспиту 

директор, 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

29 

Підготовка замовлень на виготовлення 

та видача студентських квитків 

студентам першого року навчання 

до початку 

н.р. 

заступник директора 

з навчальної роботи  

 

ІІ.  Підготовка документів, що забезпечують діяльність коледжу: 

1 Розклад навчальних занять на семестр 
серпень, 

січень 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

2 Тарифікаційні списки 
до початку 

н.р. 

заступник директора 

з навчальної роботи, 

головний бухгалтер 

 

3 
План роботи педагогічної ради до початку 

н.р. 
директор 

 

4 Графік освітнього  процесу 
до початку 

н.р. 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

5 План роботи методичного кабінету 
до початку 

н.р. 

заступник директора 

з методичної роботи  

 

6 План роботи методичної ради 
до початку 

н.р. 

заступник директора 

з методичної роботи  

 

7 
Плани роботи відділень до початку 

н.р. 
зав. відділень 

 

8 План виховної роботи  10.09.2022 
заступник директора 

з виховної роботи 

 

9 План роботи психологічної служби 31.08.2022 
практичний 

психолог 
 

10 Плани роботи циклових комісій 31.08.2022 
голови циклових 

комісій 

 

11 План роботи бібліотеки 31.08.2022 зав. бібліотеки  

12 
Плани роботи кураторів груп 

03.09.2022 
заст. директора з 

виховної роботи 

 

13 
План заходів Вступної кампанії 2023  

09.10.2022 
заступник директора 

з навчальної роботи 

 

14 Індивідуальні плани роботи викладачів 03.09.2022 викладачі  

15 Розклад роботи екзаменаційної комісії 

за 30 днів 

до початку 

роботи ЕК 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

16 
Графіки виконання кваліфікаційних 

робіт (дипломних проєктів) 

після 

завершення 

теоретичн. 

навчання 

зав. відділень 

 

17 
Розклад захисту кваліфікаційних робіт 

(дипломних проєктів) 

згідно з 

графіком 

освітнього 

процесу  

2022-2023 

н.р. 

зав. відділень 
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18 Плани роботи кабінетів, лабораторій 10.09.2022 
зав. кабінетів і 

лабораторій 

 

19 
План роботи наукових і предметних 

гуртків 
13.09.2022 керівники гуртків 

 

20 План виховної роботи в гуртожитках 10.09.2022 
заступник директора 

з виховної роботи 

 

 

ПЛАН 

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ  РОБОТИ  

 
№ 

з/п Найменування заходів 
Термін 

виконання 
Виконавець 

П
р

и
- 

м
іт

к
а
 

1 2 3 4 5 

І. Організаційна робота  

1 
Затвердити плани роботи навчальних 

кабінетів і лабораторій 

до 

16.09.2022 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

2 
Затвердити плани роботи наукових і 

предметних  гуртків  

до 

16.09.2022 

заступник директора 

з методичної роботи 

 

3 

Надати підприємствам нафтогазового 

комплексу інформацію про план випуску 

фахівців у 2023 році та пропозиції щодо 

працевлаштування випускників 

до 

14.12.2022 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

4 

Організація та проведення моніторингу 

працевлаштування, навчання та кар’єрного 

росту випускників коледжу. 

до 

12.09.2022 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

5 

Укласти угоди з підприємствами, 

організаціями та установами щодо 

проведення виробничих практик  у  

2022-2023 н.р. 

до 

03.03.2023 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

6 

Розподілити студентів на виробничі 

практики та призначити керівників 

виробничих практик  

за два 
тижні до 

виробнич. 
практики 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

 

Підготувати необхідну документацію 

(направлення та ін.) до виходу студентів на 

виробничу практику 

згідно з 
графіком 
освтнього  
процесу 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

7 

Призначити керівників навчальних 

практик згідно з навчальними планами та 

графіком освітнього процесу на  

2022-2023 навчальний рік  

за 1 
тиждень до 
навчальної 
практики 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

8 

Підготувати списки студентів для  

проходження виробничих практик 

 

за 1 
тиждень до 
виробнич. 
практики 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

9 

Провести інформвання студентів перед 

проходженням виробничої практики  

 

за 1 
тиждень до 
виробнич. 
практики 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

10 
Здійснювати контроль за роботою 

наукових і предметних гуртків  
протягом 

року 

заступник директора 

з навчальної роботи 
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11 

Провести інструктаж про обов’язки  

студентів в період проходження 

виробничої практики 

за 1 

тиждень до 

виробнич. 

практики 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

12 

Визначити і затвердити склад 

кваліфікаційної комісії з присвоєння 

кваліфікаційного рівня робітничих 

професій студентам коледжу 

за один 

тиждень до 

екзамену 

заступник директора 

з навчальної роботи 

 

13 

Організувати зустрічі роботодавців зі 

студентами та випускниками з питань 

можливості їх подальшого 

працевлаштування на конкретних 

підприємствах, в установах та організаціях, 

заходи щодо сприяння працевлаштуванню  

студентів та випускників 

постійно 
заступник директора 

з навчальної роботи 

 

14 

Надавати консультації студентам щодо 

вирішення питань з практичної підготовки, 

працевлаштування, складання резюме 

тощо 

постійно 
заступник директора 

з навчальної роботи 

 

15 

Проводити анкетування студентів-

випускників щодо їх подальшого  

працевлаштування або продовження 

навчання  

листопад 

2022 р. 

травень 

2023 р. 

щомісяця 

заступник директора 

з навчальної роботи, 

завідувачі відділень 

 

16 

Проводити організаційні заходи з 

реєстрації студентів другого курсу на 

основі БЗСО на ЗНО-2023 

Протягом 

навчаль-

ного року 

заступник директора 

з навчальної роботи, 

куратори груп 

другого курсу на 

основі БЗСО 

 

ІІ. Навчально-методична робота 

1 

Переглянути та вдосконалити освітньо-

професійні програм робочі програми 

навчальних і виробничих практик 

до 

24.09.2022 

заступник директора 

з методичної роботи, 

голови циклових 

комісій 

 

2 

Переглянути та вдосконалити білети для 

кваліфікаційних іспитів з присвоєння 

кваліфікаційного рівня робітничих 

професій  

до 

03.03.2023  

завідувач відділення 

професійної освіти 

 

3 

Обговорити на засіданнях циклових 
комісій стан організації, керівництва та 
результативності усіх видів практики 
студентів у 2022-2023 н.р. і шляхи 
подальшого удосконалення практичної 
підготовки студентів в сучасних умовах.  

травень 
2023 

заступник директора 
з навчальної роботи, 

голови циклових 
комісій 

 

4 

Переглянути та вдосконалити навчально-
методичні комплекси усіх видів практики 
 

протягом 
року 

заступник директора 
з методичної роботи, 

голови циклових 
комісій 

 

5 

Організувати розробку та вдосконалення 
дистанційних курсів виробничих практик у 
СІДН коледжу 

протягом 
року 

заступник директора 
з методичної роботи, 

голови циклових 
комісій 
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ПЛАН 

  МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ 

Методична 

проблема року 

Комплексне формування професійної, цифрової, соціокультурної 

компетентностей майбутніх фахівців шляхом інтеграції 

педагогічних та інформаційно-комунікаційних  технологій. 

Термін роботи 

над проблемою 

Три роки (перший рік роботи) 

2022 - 2025 рр. 

Мета 

Розвиток освітнього середовища, зорієнтованого на підготовку 

фахівців, здатних до самореалізації, продукування нових ідей, 

застосування цифрових технологій в умовах сучасного виробництва 

на засадах усебічного партнерства з роботодавцями.  

Пріоритетні 

аспекти реалізації 

мети 

 продовження діяльності з надання якісних освітніх послуг у 

сфері фахової передвищої освіти; 

 організація освітнього процесу на засадах педагогіки 

партнерства й толерантності; 

  удосконалення методики викладання дисциплін та навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу; 

  дотримання принципів студентоорієнтованого навчання; 

  застосування практики інтегрованого навчання;  

 реалізація дистанційного та змішаного навчання шляхом 

використання сучасних цифрових технологій; 

  розвиток цифрового середовища коледжу;  

 дотримання в освітньому процесі принципів академічної 

доброчесності та об’єктивного оцінювання результатів навчання 

здобувачів освіти;  

 застосування системи моніторингу якості та розвитку освітніх 

послуг;  

 взаємодія з роботодавцями та професійними об’єднаннями з 

метою підготовки конкурентоспроможних спеціалістів; 

 моніторинг освітньо-професійних програм та відповідних 

робочих програм навчальних дисциплін за участю роботодавців 

відповідно до дескрипторів Національної рамки кваліфікацій; 

 формування у здобувачів освіти професійної компетентності 

та фахової культури, здатності критично мислити та 

самореалізовуватись у сучасних умовах, готовності до соціальної та 

професійної мобільності; 

 формування у студентів універсальних компетенцій 

європейського рівня Soft skills  (комунікація, робота в команді, 

управління часом, менеджмент, саморозвиток, лідерство); 

  налагодження міжнародних зв’язків та провадження 

міжнародної діяльності; 

  створення необхідних умов для реалізації інтелектуального, 

духовного, фізичного та соціокультурного розвитку особистості. 

Завдання 
− упровадження в освітній процес конкурентоздатних 

педагогічних технологій; 

− створення сучасних дидактичних засобів, зокрема, для 
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ефективної організації дистанційного й змішаного навчання;  

− адаптація змісту освітніх компонентів до потреб усіх 

категорій стейкхолдерів; 

− підвищення рівня професійної компетентності та 

удосконалення інформаційно-цифрової грамотності викладачів і 

студентів. 

Основні напрями 

роботи над 

проблемою 

 

 забезпечення умов освітньої діяльності, які б відповідали 

вимогам законодавства, професійним та міжнародним стандартам, а 

також потребам виробничої сфери і суспільства; 

 методологічна переорієнтація з процесу на результат освіти, 

зміщення акценту на формування й розвиток здатності практично 

діяти; 

 заохочення здобувачів освіти до ролі автономних і 

відповідальних суб’єктів освітнього процесу; 

 створення освітнього середовища, орієнтованого на 

задоволення соціальних потреб, індивідуальних запитів та інтересів 

студентів; 

 дотримання принципів академічної доброчесності усіма 

учасниками освітнього процесу; 

 ефективне застосування технологій дистанційного та 

змішаного навчання; 

 використання інтерактивного навчання як одного із важливих 

напрямків формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців; 

 забезпечення відкритості, варіативності, гнучкості, 

динамічності системи підготовки фахівців;  

 формування у здобувачів освіти цифрової культури, 

критичного ставлення до якості інформації, розуміння проблем 

кібербезпеки, дотримання етики цифрового середовища; 

 розвиток медіаграмотності педагогічних працівників та 

студентів;  

 створення умов для формування іншомовної компетентності 

здобувачів освіти та педагогічних працівників; 

 орієнтація на забезпечення потреб категорії  здобувачів освіти 

щодо  інклюзивного навчання; 

 підвищення ефективності заняття і результативності 

навчальних досягнень студентів шляхом реалізації компетентнісного 

підходу в освітньому процесі; 

 удосконалення методичного забезпечення різних видів 

навчальних занять на основі компетентнісного підходу; 

 підготовка й видання підручників і навчальних посібників 

сучасного дидактичного рівня з використанням цифрових 

технологій; 

 розробка й використання інтерактивних засобів навчання для 

забезпечення якості освітнього процесу; 

 вивчення, узагальнення і впровадження інноваційного 
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педагогічного досвіду викладачів з використання сучасних 

навчальних онлайн-сервісів;  

 організація та проведення методичних семінарів, засідань 

циклових комісій, освітнього клубу «Feedback», тренінгів, майстер-

класів, воркшопів тощо з метою обговорення актуальних освітніх 

проблем, інноваційних форм і методів навчання та виховання; 

 систематизація методичних матеріалів викладачів, які 

друкуються в періодичній пресі та розробляються у коледжі; 

 формування в коледжі середовища психологічного комфорту, 

атмосфери довіри і взаємодопомоги у подоланні стресу та тривоги в 

умовах воєнного стану; 

 використання потенціалу  ГО «Асоціація випускників 

ПНГрТ»  для забезпечення якості освітньої діяльності та її 

відповідності сучасним вимогам ринку праці й потребам 

роботодавців. 

 

Шляхи реалізації проблеми цикловими комісіями 

1 Цикловим комісіям рекомендовано створення навчально-методичних матеріалів за 

напрямками: 

 1.1. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення викладання 

дисципліни. 

1.2. Технологія розвитку критичного мислення у сучасному освітньому 

середовищі. 

1.3. Формування інформаційно-комунікаційних компетенцій у процесі 

фахової підготовки студентів. 

1.4. Реалізація якісної освіти в умовах правового режиму воєнного стану. 

1.5. Авторський дистанційний курс навчальної дисципліни як засіб 

формування самоосвітньої компетентності студентів (на прикладі конкретної 

дисципліни).  

1.6. Дистанційне навчання як сукупність технологій для забезпечення 

інтерактивної взаємодії студентів і викладачів в освітньому процесі. 

1.7. Модель сучасного викладача: високий рівень професіоналізму, 

психологічна стійкість, мобільність, гнучкість, володіння сучасними 

інформаційними технологіями та інноваційними методами викладання. 

1.8. Поєднання різних підходів, способів викладання матеріалу та видів 

діяльності при використанні технології змішаного навчання. 

1.9. Організація освітнього процесу у дистанційному режимі з 

використанням синхронної та асинхронної моделі освітньої взаємодії. 

1.10. Режим індивідуального консультування здобувачів освіти в 

асинхронному форматі. 

1.11. Механізми налагодження ефективної комунікації усіх учасників 

освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. 

1.12. Онлайн-інструменти для організації дистанційного навчання студентів 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

1.13. Ефективне використання освітніх платформ для дистанційного 
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навчання (Zoom, Google Hangouts, Skype, Microsoft Teams,  

Webex та ін.). 

1.14. Використання хмарних технологій в освітньому процесі (Google Диск, 

Google Forms, Google Sites, YouTube, Blogger та ін.). 

1.15. Віртуальні платформи для виконання лабораторних робіт і 

тренувальних вправ. 

1.16. Розробка пакетів візуального супроводження дисциплін для 

організації інтерактивного дистанційного навчання й самостійної роботи студентів.  

1.17. Інтерактивні форми і методи проведення занять як основа підвищення 

якості освітнього процесу. 

1.18. Використання Інтернет-сервісів (LearningApps, Н5Р, PowToon, Kahoot, 

Google Forms тощо) в сучасному освітньому процесі.  

1.19. Діджиталізація освіти як головний тренд розвитку освітньої системи. 

1.20. Методичне забезпечення, програмні засоби, нові системні підходи в 

умовах дистанційного навчання. 

1.21. Використання можливостей освітніх онлайн-платформ у форматі 

дистанційного та змішаного навчання. 

1.22. Пошук оптимальних форм освітнього процесу з поєднанням 

віртуальних і традиційних технологій навчання.  

1.23. Використання мобільних та інтернет-технологій, можливостей 

масових відкритих онлайн-курсів, гейміфікація освітнього процесу в умовах 

дистанційного та змішаного навчання. 

1.24. Максимальне залучення до освітнього процесу ресурсів 

інтерактивного навчання, нетрадиційних форм і технологій. 

1.25. Самостійна робота студентів як одна із форм організації освітнього 

процесу, що сприяє формуванню компетентностей, необхідних для подальшої 

професійної та навчально-дослідницької діяльності. 

1.26. Кваліфікаційна робота як основа формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців (адаптація тематики кваліфікаційних робіт до 

вимог сучасного виробництва).  

1.27. Реалізація ефективної практичної підготовки здобувачів освіти 

шляхом розв'язання конкретних практичних проблем та завдань із галузі майбутньої 

професійної діяльності. 

1.28. Інтеграція теоретичного і практичного навчання, діалогічність, 

суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладачів і студентів в освітньому процесі. 

1.29. Ефективна система моніторингу професійного розвитку студентів у 

процесі практичної підготовки. 

1.30. STEM-освіта як засіб формування предметних та професійних 

компетентностей майбутнього фахівця.  

1.31. Воркшоп як інноваційна освітня технологія. 

1.32. Мотивація навчання як один із способів підвищення ефективності 

освітнього процесу. 

1.33. Дослідницька діяльність студентів в освітньому процесі. 

1.34. Застосування інтегрованого навчання. 

1.35. Силабус навчальної дисципліни як засіб реалізації індивідуальної 

освітньої траєкторії студента.  
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2 Головам циклових комісій рекомендовано 

 2.1 Продовжити вивчення й узагальнення досвіду роботи щодо організації 

освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного та змішаного 

навчання. 

2.2 Продовжити діяльність з вивчення проблеми використання сучасних 

інструментів ІКТ у педагогічній діяльності. 

2.3 Активізувати інноваційну та навчально-методичну роботу з науково-

педагогічними працівниками профільних кафедр та інститутів Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».  

2.4 Удосконалити роботу з обдарованою молоддю шляхом залучення 

студентів коледжу до участі у студентському науковому товаристві Полтавського 

фахового коледжу нафти і газу Національного університету імені Юрія Кондратюка.  

2.5 Активізувати науково-дослідницьку діяльність студентів. 

3 Орієнтовні питання для розгляду  на засіданнях циклових комісій  

 2.1 Мотивація педагога до неперервного професійного розвитку 

удосконалення цифрової компетентності. 

2.2 Цифрова компетентність як упевнене, критичне та відповідальне 

використання цифрових технологій для навчання, професійної діяльності та участі в 

житті суспільства. 

2.3 Вимоги до структури й рівнів цифрової компетентності педагогічного 

працівника, необхідних для успішного здійснення професійної діяльності в умовах 

розвитку цифрового суспільства. 

2.4 Органічне поєднання в освітньому процесі теоретичного та 

практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності. 

2.5 Організація науково-дослідницької роботи студентів у коледжі. 

2.6 Моніторинг якості процесу освіти та формування професійно 

компетентного фахівця в умовах модернізації освіти. 

2.7 Особливості організації дистанційного та змішаного навчання як 

сучасних  форматів освіти. 

2.8 Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

2.9 Залучення зовнішніх стейкхолдерів  до процедур і заходів 

забезпечення якості освіти. 

2.10 Взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими 

соціальними партнерами. 

2.11 Теорія і практика упровадження інтегрованого навчання в освітній 

процес. 

2.12 Інноваційні технології у практичній підготовці здобувачів освіти. 

2.13 Ситуативні завдання як спосіб діагностування готовності майбутніх 

фахівців до самостійної практичної діяльності. 

2.14 Дієві важелі впливу на формування професійної мотивації здобувачів 

освіти. 

2.15 Публікаційна активність педагогічних працівників як фактор 

удосконалення професійної компетентності. 
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План 

роботи навчально-методичного кабінету 

№  

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 2 3 4 

І. Організаційна робота 

1 

Затвердження методичної проблеми 

коледжу на 2022-2023 н.р. та розробка 

заходів щодо її реалізації 

вересень  

2022 р. 

заступник директора з 

методичної роботи;  

методист, 

голови ЦК 

2 
Вивчення й обговорення планів роботи 

ЦК та індивідуальних планів викладачів 

вересень 

2022 р. 

методист; 

голови ЦК 

3 
Складання графіку і плану роботи 

семінару педагогічної майстерності  

до 22.08.2022 заступник директора з 

методичної роботи 

4 

Поповнення електронної бази 

законодавчих і нормативно-регулюючих 

документів 

постійно 

методист 

6 

Складання графіка проходження 

атестації педагогічними працівниками у 

2022-2023 н.р. 

до 20.10.2022 заступник директора з 

методичної роботи 

7 
Оформлення документації для атестації 

педагогічних працівників коледжу 

протягом року методист 

8 Розробка графіка проведення місячників 

знань цикловими комісіями 

до 26.08.2022 заступник директора з 

методичної роботи 

9 Затвердження планів роботи циклових 

комісій коледжу на 2022-2023 н.р. 

вересень  

2022 р. 

заступник директора з 

методичної роботи 

10 Організація роботи з презентації коледжу 

серед учнів ЗЗСО та ЗПТО 

протягом року 
голови ЦК 

11 
Оформлення електронних портфоліо 

викладачів, що атестуються 

листопад 

2022 р. –  

березень 

2023 р.  

методист; 

голови ЦК 

12 

Підбиття підсумків та проведення 

аналізу навчально-методичної роботи 

коледжу та циклових комісій у  

2022-2023 н. р. 

червень  

2023 р. заступник директора з 

методичної роботи; 

голови ЦК 

13 

Організація участі студентів  у 

студентських науково-теоретичних 

конференціях 

протягом року методист; 

голови ЦК 

14 

Організація і проведення майстер-класів 

з використання інформаційних 

технологій для розробки навчального 

контенту системи інтерактивно-

дистанційного навчання коледжу 

протягом року заступник директора з 

методичної роботи;  

 

15 

Підготовка матеріалів до видання 

збірника кращих методичних праць 

педагогічного колективу коледжу 

«Педагогічний пошук: ідеї, досвід, 

практика», випуск 7 

травень 

2023 р. 

заступник директора з 

методичної роботи; 

методист 

16 
Моніторинг роботи студентського 

наукового товариства коледжу 

протягом року методист; 

 голови ЦК 
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1 2 3 4 

17 

Діяльність освітнього клубу для 

викладачів Feedback 

протягом року заступник директора з 

методичної роботи; 

методист 

ІІ. Удосконалення матеріальної бази 

18 

Поповнення бібліотечного фонду 

навчально-методичного кабінету новою 

літературою: спеціальною, педагогічною, 

психологічною, методичною 

протягом року методист 

19 
Формування електронної бази 

інструктивно-нормативних документів  
протягом року 

заступник директора з 

методичної роботи 

20 

Продовження формування 

інформаційно-методичної бази даних 

(методичний кейс) навчально-

методичного кабінету 

потягом року методист 

21 

Продовження формування матеріалів для 

«Методичного кейсу» системи 

інтерактивно-дистанційного навчання 

коледжу 

протягом року 

заступник директора з 

методичної роботи; 

методист;  

голови ЦК 

22 

Підбір літератури та інформаційних 

ресурсів для самоосвіти педагогічних 

працівників  

протягом року методист 

23 
Оновлення інформації на стенді 

методичного кабінету  до 01.09.22 методист 

ІІІ. Вивчення, узагальнення та впровадження передового  

педагогічного досвіду 

24 Продовження роботи з узагальнення 

найкращого педагогічного  досвіду та 

інновацій викладачів, участі в 

дослідницький, експериментальній 

діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, які 

сприяють розвитку фахової передвищої 

освіти. 

протягом року заступник директора з 

методичної роботи; 

методист; голови ЦК 

25 Підбиття підсумків  діяльності циклових 

комісій 

грудень  

2022 р., 

червень  

2023 р. 

голови ЦК 

26 Удосконалення та розробка  методичного 

забезпечення дистанційних курсів 

Системи інтерактивно-дистанційного 

навчання коледжу 

протягом року 

заступник директора з 
методичної роботи; 
методист; голови ЦК 

27 Видання збірника кращих методичних 

праць педагогічного колективу коледжу 

«Педагогічний пошук: ідеї, досвід, 

практика», вип. 7 

червень  

2023 р. 

заступник директора з 

методичної роботи; 

методист; 

 голови ЦК 

28 Вивчення сучасних освітніх технологій у 

межах роботи освітнього клубу для 

викладачів Feedback 

протягом року заступник директора з 

методичної роботи; 

методист 
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ІV. Науково-дослідницька та науково-методична діяльність 

1 2 3 4 

29 Організація і проведення семінарів, 

круглих столів, тренінгів, майстер-класів, 

вебінарів, відеоконференцій, воркшопів, 

відкритих занять тощо 

протягом року заступник директора з 

методичної роботи; 

методист; 

 голови ЦК 

30 Організація наукової діяльності 

викладачів та забезпечення їх участі у 

науково-практичних конференціях 

міжнародного, всеукраїнського та 

обласного рівнів 

протягом року заступник директора з 

методичної роботи; 

методист; 

 голови ЦК 

31 Розробка навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу 

(збірників ситуаційних завдань, 

ілюстративних матеріалів, каталогів 

ресурсів тощо) 

протягом року заступник директора з 

методичної роботи; 

методист; 

 голови ЦК 

32 Робота Школи професійної адаптації та 

опанування викладачами інноваційних 

освітніх технологій, реалізація 

компетентнісного й 

студентоорієнтованого підходів, 

наукового зростання, мобільності, 

розробки авторських курсів. 

протягом року заступник директора з 

методичної роботи; 

методист 

33 Розробка інструктивно-методичних 

рекомендацій для викладачів 

протягом року заступник директора з 

методичної роботи; 

методист 

34 Огляди наукової літератури та освітніх 

інтернет-ресурсів з різних напрямів 

педагогічної діяльності 

протягом року методист 

35 Рекомендації щодо використання 

технологій дистанційного та змішаного 

навчання в умовах дії правового режиму 

воєнного стану в Україні 

протягом року методист; 

 голови ЦК; 

викладачі 

V. Професійний розвиток педагогічних працівників 

36 Надання методичної допомоги 

викладачам з розробки методичних і 

дидактичних матеріалів та 

удосконалення контенту дистанційних 

курсів СІДН  коледжу 

протягом року заступник директора з 

науково-методичної 

роботи;  

методист 

37 Надання допомоги викладачам у 

підготовці до організації та проведення 

навчальних занять 

протягом року методист 

38 Продовження роботи зі створення та 

вдосконалення електронної версії НМЗ 

дисциплін 

протягом року методист; 

 голови ЦК 

39 Продовження практики проведення 

відкритих занять викладачами коледжу з 

подальшим їх обговоренням 

протягом року методист; 

 голови ЦК 

40 Поширення практики проведення занять 

із застосуванням передових педагогічних 

технологій (вебтехнологій) 

протягом року методист; 

 голови ЦК 
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1 2 3 4 

41 Надання допомоги викладачам циклової 

комісії природничо-математичних 

дисциплін щодо упровадження в освітній 

процес основних положень Концепції 

розвитку природничо-математичної 

освіти (STEM-освіти) 

протягом року заступник директора з 

методичної роботи; 

методист 

42 Підготовка матеріалів для організації та 

роботи семінару педмайстерності 

вересень  

2022  р. 

заступник директора з 

методичної роботи; 

методист 

43 Проведення семінарів педагогічної 

майстерності  протягом року 

заступник директора з 

методичної роботи; 

методист 

44 Координування роботи циклових  

комісій 

протягом року заступник директора з 

методичної роботи 

45 Надання консультацій щодо оформлення  

індивідуальних планів викладачів 
вересень  

2022  р. 

заступник директора з 

методичної роботи; 

методист 

46 Надання консультацій щодо планування 

гурткової роботи 
вересень  

2022 р. 

заступник директора з 

методичної роботи; 

методист 

47 Надання консультацій щодо порядку 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників відповідно до нормативних 

вимог 

протягом року 

заступник директора з 

методичної роботи; 

методист 

48 Надання індивідуальної допомоги 

викладачам з питань самоосвіти,  

експериментально-дослідницької 

діяльності  та методичної роботи 

протягом року 
заступник директора з 

методичної роботи 

49 Проведення консультацій для викладачів 

щодо використанням цифрових 

інструментів, можливостей освітніх 

інтернет-платформ, розуміння проблем 

кібербезпеки 

протягом року. заступник директора з 

методичної роботи; 

методист;  

голова ЦК інформаційних 

технологій 

50 Надання допомоги кураторам груп з 

організації та проведенні виховних 

заходів 
протягом року методист 

51 Ознайомлення педагогічних працівників 

коледжу з основними правилами 

підготовки публікацій у фахових 

виданнях та виданнях, що індексуються 

в наукометричних базах  Scopus й Wеb of 

Sсiеnсе 

протягом року 

заступник директора з 

методичної роботи; 

методист 

52 Проведення методичних консиліумів для 

голів циклових комісій  з поточних 

питань щодо оформлення  навчально-

методичної документації  

протягом року 
заступник директора з 

методичної роботи 
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Графік методичної роботи 

 

І середа вересня, 

ІV середа  грудня, лютого, червня 
методична рада 

ІІ середа кожного місяця 
семінар педагогічної майстерності 

ІІІ середа листопада, січня, березня засідання освітнього клубу для викладачів 

Feedback 

ІІІ середа жовтня, грудня, лютого, квітня 
школа професійної адаптації викладача 

 

Графік проведення місячників знань 

цикловими комісіями 

 

№ 
Термін 

проведення 
Назва ЦК Відповідальний 

1 Вересень 
циклова комісія  природничо-математичної 

підготовки та фізичної культури 
Кізь Л.В. 

2 Жовтень 
циклова комісія  інформаційних технологій 

Микитенко Г.В. 

3 Листопад 
циклова комісія загальнотехнічної підготовки 

Бадула М.Л. 

4 Грудень 
циклова комісія  експлуатації нафтових і газових 

свердловин 
Дяченко Ю.Г. 

5 Лютий 
циклова комісія буріння свердловин 

Агейчева О.О. 

6 Березень 
циклова комісія гуманітарної підготовки 

Кузьменко О.В. 

7 Квітень 
циклова комісія розвідування нафтових і газових 

родовищ 
Думенко Г.А. 

8 Травень 
циклова комісія нафтогазової інженерії та 

технологій 
Жабський С.М. 

 

Орієнтовна програма місячника знань 

 Узагальнення педагогічного досвіду циклових комісій; проведення конференцій, 

круглих столів, тренінгів, майстер-класів, воркшопів, зустрічей з представниками 

роботодавців, інтелектуальних та ділових ігор, дискусійних платформ, дебатів, диспутів, 

творчих студій, усних журналів, брифінгів, захисту творчих проєктів; занять творчої 

педагогіки (відкритих і показових), вечорів, конкурсів, виставок, екскурсій, інсценізацій, 

турнірів, олімпіад; випуск газет, плакатів, календарів знаменних дат; робота з презентації 

закладу освіти; організація спільних заходів з Національним університетом «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка». 
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План  роботи методичної ради 

№ 

з/п 
Тема засідання Дата Відповідальний 

1 2 3 4 

І 

1. Ознайомлення з Інструктивно-методичними 

рекомендаціями щодо організаційного та 

методичного забезпечення освітнього процесу у 

2022-2023 н.р.  

серпень 

2022 р. 

директор 

 

 

2. Про розгляд та затвердження методичної 

проблеми коледжу на  

2022-2025 рр. 

заступник директора  

з методичної роботи 

3. Ключові завдання методичної ради та 

циклових комісій у 2022-2023 н.р.  під час дії 

правового режиму воєнного стану в Україні.  

заступник директора  

з методичної роботи 

4. Розгляд навчальних планів на 2022-2023 н.р.,  

робочих програм навчальних предметів і дисциплін 

та силабусів вибіркових навчальних дисциплін 

загального й фахового циклів ОПП. 

заступник директора 

з навчальної роботи 

5. Про залучення роботодавців, фахівців-

практиків до реалізації освітнього процесу: 

рецензування робочих програм навчальних 

дисциплін, проведення занять та участь в 

позааудиторних заходах, укладання договорів про 

співпрацю тощо. 

 

6. Про формування та реалізацію 

індивідуальної освітньої траєкторії студента. 

Індивідуальний навчальний план студента. Розгляд 

пропозицій до Каталогу ВНД за відповідними 

ОПП.  

заступник директора 

з навчальної роботи; 

заступник директора  

з методичної роботи 

7. Організація та проведення вхідного 

контролю знань з предметів із переліку ДПА у 

форматі ЗНО для студентів І курсу з метою 

визначення індивідуальної траєкторії підготовки до 

ЗНО-2024. 

заступник директора 

з навчальної роботи 

ІІ 

1. Шляхи реалізації практичної підготовки 

здобувачів освіти з використанням технологій 

змішаного навчання 

 

грудень 

2022 р. 

заступник директора 

з навчальної роботи 

2. Про стан підготовки студентів до Державної 

підсумкової атестації у формі ЗНО у 2022 році 

заступник директора 

з навчальної роботи; 

голови ЦК 

3. Організація і проведення опитування серед 

студентів щодо задоволеності формами і методами 

навчання за відповідною ОПП, реалізації їхніх 

потреб та інтересів. 

заступник директора 

з навчальної роботи 

4. Про результати діяльності циклових комісій 

природничо-математичної підготовки та фізичної 

культури, інформаційних технологій,  

загальнотехнічної підготовки  та експлуатації 

нафтових і газових свердловин. 

методист; 

голови ЦК 
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1 2 3 4 

ІІІ 

1. Про результати вивчення педагогічного 

досвіду викладачів, які атестуються  

 

лютий 

2023 р. 

заступник з 

методичної роботи; 

голови ЦК 

2. Розвиток викладацької майстерності та 

творчої ініціативи педагогічних працівників коледжу. 
методист 

3. Аналіз  результатів тестування студентів ІІ 

курсу з предметів із переліку ДПА у формі ЗНО з 

метою визначення рівня знань.  

заступник директора 

з навчальної роботи  

4. Аналіз результатів опитування серед 

здобувачів освіти щодо задоволеності формами і 

методами навчання, реалізації їхніх потреб та 

інтересів..  

заступник директора 

з навчальної роботи 

ІV 

1. Про підготовку до самооцінювання  

освітньо-професійної програми «Інженерія 

програмного забезпечення» й освітньої діяльності 

за цією програмою в межах акредитації ОПП у  

2024 році 

 

 

червень 

2023 р. 

заступник директора 

з методичної 

роботи; голова ЦК 

інформаційних 

технологій 

2. Підсумки методичної роботи коледжу у 

2022-2023 н.р., аналіз звітів голів циклових комісій 

щодо організації  методичної роботи. 

заступник директора 

з методичної роботи 

3. Про результати діяльності циклових комісій 

буріння свердловин, гуманітарної підготовки, 

розвідування нафтових і газових родовищ, 

нафтогазової інженерії та технологій. 

методист, 

голови ЦК 

4. Про результати моніторингу освітньо-

професійних програм та оновлення змісту освітніх 

компонентів на основі  наукових досягнень і 

сучасних практик у відповідній галузі 

голови випускових 

ЦК 

5. Розгляд, схвалення та рекомендація до друку 

навчально-методичної літератури. заступник директора 

з методичної роботи 

План 

роботи семінару педагогічної майстерності 

№ Тема Дата Відповідальний 

1 2 3 4 
1 Особливості організації освітнього 

процесу та навчально-методичної роботи  в 
2022-2023 н.р. в умовах дії правового режиму 
воєнного стану в Україні 

вересень 
2022 р. 

заступник директора з 
методичної роботи; 

методист 

2 Методичне забезпечення, програмні 
засоби, нові системні підходи в умовах 
дистанційного та змішаного навчання 

жовтень 
2022 р. 

 

заступник директора з 
методичної роботи; 

методист 
3 1. Професійне зростання 

педагога: нові можливості 

та інструменти  

2. Презентація узагальненого 

педагогічного досвіду викладачів, які 

атестуються у 2022-2023 н.р. 

листопад 
2022 р. 

 

заступник директора з 
методичної роботи; 

методист 
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1 2 3 4 
 
4 

1. Психолого-педагогічний і методичний 
контекст професійної діяльності викладача 

2. Презентація узагальненого 
педагогічного досвіду викладачів, які 
атестуються у 2022-2023 н.р. 

грудень 
2022 р. 

психолог; 
методист 
викладачі 

5 1. Удосконалення методичного 
забезпечення освітнього процесу 

2. Презентація узагальненого 
педагогічного досвіду викладачів, які 
атестуються у 2022-2023 н.р. 

січень 
2023 р. 

психолог 
 

викладачі 

6 1. Емоційний ресурс і психологічне 
здоров’я педагога  

2. Презентація узагальненого 
педагогічного досвіду викладачів, які 
атестуються у 2022-2023 н.р. 

лютий 
2023 р. 

заступник директора з 
методичної роботи; 

методист 
викладачі 

7 Аналіз вивчення узагальненого педагогічного 
досвіду викладачів, які атестуються у 2022-
2023 н.р. 

березень 
2023 р. 

методист 

8 Розробка інноваційних  навчально-
методичних матеріалів для СІДН коледжу: 
алгоритм дій. Траєкторія розвитку сучасного 
викладача 

квітень 
2023 р. 

методист 

9 Толерантна освіта – запорука здорового 
суспільства. 

травень 
2023 р. 

методист 

9 Підбиття підсумків навчально-методичної 
діяльності педагогічного колективу коледжу 
за 2022-2023 н.р. 

червень 
2023 р. 

заступник директора з 
методичної роботи;  

методист 

План 

заходів щодо формування загальних компетентностей студентів 

№ Загальні компетентності Заходи 

1 2 3 

1 

Здатність застосовувати базові 

знання фундаментальних наук, в 

обсязі, необхідному для освоєння 

загально- професійних дисциплін.  

Розробка завдань, спрямованих на 

застосування теоретичних знань у 

практичних ситуаціях на виробництві 

2 

Здатність до формування світогляду 

щодо розвитку людського буття, 

суспільства і природи, духовної 

культури, політики 

 

 Проведення щорічного заходу у 

форматі філософської кав’ярні з нагоди 

Міжнародного дня філософії;  

 акції буккросингу;  

 проведення краєзнавчих олімпіад; 

 постановка літературно-мистецьких 

композицій 

3 

Здатність до володіння 

математичним апаратом відповідної 

галузі знань, здатність 

використовувати математичні 

методи в обраній професії 

− Інтегровані та бінарні заняття; 

− професійно спрямовані 

позааудиторні заходи 
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1 2 3 

4 

Здатність ідентифікувати та 

використовувати інформацію для 

прийняття рішень 

Практикуми з тем:  

− «Інформаційна гігієна. Як 

протистояти маніпуляціям»,  

− «Як розпізнати фейк?»,  

− «Природа онлайн-спілкування та 

навички ефективної роботи в 

соціальних мережах» 

5 

Здатність планувати, аналізувати, 

контролювати та оцінювати власну 

роботу та роботу інших  служб 

підприємства 

Тренінги з тем:  

− «Тайм-менеджмент – техніка 

раціонального використання 

власного часу»; 

− «Самоорганізація – вміння управляти 

собою» 

6 

Здатність взаємодіяти, співпрацювати 

з широким колом осіб (колеги, 

керівники, клієнти)  

Інтерактивні заходи, спрямовані на 

формування здібностей «4 C’s, або 4 К» 

(сritical thinking – критичне мислення; 

сreativity – креативність; сollaboration – 

колаборація; сommunication – комунікація) 

7 

Здатність здійснювати обмежені 

управлінські функції 

Ділові ігри з професійної тематики:  

− «Як успішно пройти співбесіду з 

роботодавцем?»,  

− «Рівні управління на підприємстві» 

8 

Здатність до письмової та усної 

комунікації державною мовою у 

професійній діяльності 

Бесіди з елементами тренінгу з тем: 

− «Професійно-мовленнєва іміджологія 

сучасного фахівця», «Культура 

спілкування як невід’ємна складова 

культури фахівця»; 

− тренінг-практикум «Розвиток 

комунікативних умінь»;  

− тренінги з написання резюме та 

мотиваційного листа 

9 

Здатність використовувати іноземну 

мову на рівні професійного 

спілкування 

 Інтерактивний захід з іноземної мови 

«Living library –  Жива бібліотека»;  

 перегляд фільмів з субтитруванням 

англійською  та німецькою мовами 

10 

Здатність покращувати результати 

власної професійної діяльності і 

результати діяльності інших  

Віртуальні зустрічі, воркшопи, 

інтерактивні бесіди з тем:  

− «Твоя успішна кар’єра в нафтогазовій 

галузі»;  

− «Чинники успішного 

працевлаштування», 

− «Робота мрії: яких студентів шукають 

міжнародні компанії»,  

− «Моя професія – моя гордість» 

11 

Здатність приймати рішення у 

звичних умовах з елементами 

непередбачуваності 

Розробка збірників ситуаційних та 

практичних завдань професійного 

спрямування; ділові ігри 
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1 2 3 

12 

Здатність до подальшого навчання з 

деяким рівнем автономності 

− Організація самостійної роботи із 

короткострокових та довгострокових 

завдань; 

− підготовка студентів до участі у 

конференціях, конкурсах та 

олімпіадах, науково-дослідній 

діяльності. 

13 

Здатність використовувати 

функціональні можливості 

інформаційних та комунікаційних 

технологій 

 Студентські круглі столи з тем: 

«Діджиталізація суспільства: переваги й 

проблеми»,  

 «Застосунок “Дія” та його можливості», 

 «Інтернет речей. Кібербезпека»; 

 перегляд і обговорення освітніх серіалів 

з цифрової грамотності 

14 

Здатність розуміти свої громадянські 

права, свободи, обов’язки та давати 

раціонально-критичну оцінку своїм 

діям 

 Щорічний студентський круглий стіл з 

міжнародною участю «Держава. Право. 

Суспільство: сучасні проблеми та 

тенденції розвитку / State Right 

Society Current Problems 

and Development Trends»; 

  інформаційно-правові заходи 

15 

Здатність орієнтуватися в проблемах 

екологічного забруднення біосфери та 

його попередження 

Інформаційні заходи, екологічні прес-

клуби з тем:  

 «Невидимий захист планети Земля», 

«Проблеми утилізації відходів»; 

 екскурсійні заняття «Збереження 

біорізноманітності», «Екологічний стан 

Полтавщини»;  

 

 

Орієнтовний графік проведення занять творчої педагогіки 

 (відкритих і показових) 

 

  

№ 

з/п 

ПІБ Дисципліна 

Орієнтовний 

термін 

проведення 

1 Волинець В.М. Технічна механіка листопад 

2 Деркунська Ж.В. Буріння свердловин лютий 

3 Зотова О.М. Економіка і організація виробництва грудень 

4 Кізь Л.В. Математика вересень 

5 Марченко В.Д. Українська мова лютий 

6 Кітура  О.В. Економіка і організація виробництва грудень 

7 Новікова Л.О. Безпека життєдіяльності лютий 

8 Павлович Л.В. Фізика і астрономія жовтень 

9 Ревуцька Н.М. Математика вересень 
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ПЛАН 

 ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

Виховна робота зі студентами в коледжі носить комплексний характер, охоплює всі 

сфери їхньої життєдіяльності та є складовою частиною освітнього процесу.  

Основною метою виховної роботи є виховання особистості студента, набуття ним 

соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в 

нього професійно-наукового світогляду, розвиток духовності, моральної, естетичної, 

правової та екологічної культури, навичок здорового способу життя, прищеплення 

комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і культурних норм, цінностей, 

правил та ідеалів поведінки в професійній діяльності. 

№ 

п/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 
Виконавець 

1 2 3 4 

І. Організаційна робота 

1 
Розробити та затвердити плани роботи 

кураторів груп 
15.09.2022 

заст. директора з 

виховної роботи 

2 
Розробити плани спортивно-оздоровчої 

роботи 

вересень 

2022 

викладачі фізичної 

культури 

3 

Ознайомити студентів із Положенням про 

студентський гуртожиток, Положенням про 

студентське самоврядування, Концепцією 

національно-патріотичного виховання 

серпень-

вересень  

2022 

заст. директора з 

виховної роботи, 

завідувач гуртожитку, 

куратори груп 

4 
Організувати бесіди-інструктажі з питань 

техніки безпеки 

вересень, 

грудень 

2022, 

червень 

2023 

інженер з охорони 

праці, 

куратори груп 

5 

Створити базу даних здобувачів освіти 

пільгових категорій  (дітей-сиріт, позбавлених 

батьківського піклування, інвалідів, із 

багатодітних та малозабезпечених родин, 

тимчасово переміщених осіб та осіб, чиї 

батьки є учасниками бойових дій та інших). 

Оформити документи для здійснення 

матеріального забезпечення згідно з чинним 

законодавством 

вересень 

2022, 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

6 
Проводити батьківські збори на відділеннях, в 

групах 
двічі на рік 

завідувачі відділень, 
куратори груп 

7 
Скласти план та організувати роботу Комісії з 

профілактики правопорушень 

вересень 

2022 
заст. директора з 
виховної роботи 

8 

Організувати та здійснювати супровід і 

вдосконалення сайту коледжу, сторінок у 

соціальних мережах 

Постійно 

заст. директора з 
виховної роботи, 
Агейчева О.О., 
Березкіна О.О. 

9 
Організувати та провести урочисті заходи з 

нагоди Дня знань та посвяти у студенти 
31.08.2022 

заст. директора з 

виховної роботи 

10 

Проводити санітарні дні в коледжі та 

гуртожитку, рейди по збереженню 

державного майна та дотримання пожежної 

безпеки, чистоти і порядку 

1 раз на 

місяць 

заст. директора з 
виховної роботи 

завідувач гуртожитку, 
інженер з охорони 

праці 
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1 2 3 4 

11 
Здійснювати контроль за проведенням 

виховної роботи кураторами та викладачами 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи, зав. 

відділень 

12 

Брати участь у роботі семінарів педагогічної 

майстерності; зустрічах з провідними 

фахівцями Полтавської академії неперервної 

освіти ім. М.В. Остроградського, юристами, 

фахівцями вузької спеціалізації тощо 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи, зав. 

відділень, куратори 

груп 

13 
Провести вибори студентів до органів 

студентського самоврядування 

вересень 

2022 

Голова студ. профкому, 

голова студ. ради 

14 
Організувати та провести урочисте вручення 

дипломів випускникам 

лютий, 

червень 

2023 

заст. директора з 

виховної роботи, зав. 

відділень, куратори 

груп 

15 

Налагодити комунікацію зі здобувачами 

освіти щодо задоволення їхніх потреб та 

інтересів (проведення опитувань засобами 

застосунку Viber, додатків Google, чат-ботів, 

скриньки довіри) 

постійно 
заст. директора з 

виховної роботи 

ІІ. Адаптація студентів нового набору до навчання у коледжі 

1 

Провести опитування серед студентів нового 

набору щодо виявлення актуальних потреб і 

задоволення інтересів, здійснити аналіз 

адаптації студентів  

вересень 

2022 

заст. директора з 

виховної роботи, практ. 

психолог 

2 
Вивчити особові справи студентів перших 

курсів 

серпень-

вересень 

2022 

куратори груп 

3 

Ознайомити студентів першого курсу з 

нормативними документами, що 

регламентують їх права та обов’язки в 

коледжі 

вересень 

2022 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

4 
Провести збори мешканців гуртожитку та 

ознайомити їх з умовами проживання 

жовтень 

2022 

заст. директора з 

виховної роботи, зав. 

гуртожитку, 

студрада 

5 

Провести у групах нового набору спільно з 

викладачами дисциплін фахового циклу 

години спілкування з теми «Людина – для 

професії чи професія – для людини»  

вересень-

жовтень 

2022 

куратори груп, 

викладачі 

спецдисциплін 

6 

Організувати й провести ознайомчі екскурсії 

для студентів першого курсу щодо 

ознайомлення з інфраструктурою коледжу у 

т.ч. до геологічному музею 

протягом 

року 
куратори груп 

ІІІ. Національно-патріотичне виховання 

1 

 

 

Передбачити у планах роботи зі студентами 

заходи з формування української 

громадянської ідентичності на основі 

суспільно-державних (національних) 

цінностей (самобутність, воля, соборність, 

гідність). 

вересень 

2022 
куратори  груп 
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2 

Організувати інформаційний стенд, 

присвячений Захисникам і Захисницям 

України, які брали та/або беруть участь у 

російсько-українській війні (в рамках 

реалізації загальнодержавного поєкту «Місце 

шани та вдячності») 

вересень 

2022 

викладачі суспільних 

дисциплін 

3 
Організувати і провести тематичну першу 

лекцію 2022-2023 навчального року згідно з 

рекомендаціями МОН України  

01.09.2022 

12.09.2022 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

4 

Проводити виховні години, спрямовані на 

посилення національно-патріотичного 

виховання студентської молоді, формування 

українця нової формації, який діє на основі 

національних та європейських цінностей:  

− повага до національних символів (Герба, 

Прапора, Гімну України); 

− активна участь у громадсько-політичному 

житті країни; 

− верховенство права, повага до прав 

людини; 

− готовності до природоохоронної 

діяльності; 

− толерантне ставлення до цінностей і 

переконань представників іншої культури, 

а також до регіональних та національно-

мовних особливостей; 

− готовність захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України. 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

5 

Запобігання пропаганді в засобах масової 

інформації культу насильства, жорстокості та 

бездуховності, поширення порнографії та 

інших матеріалів, що суперечать 

загальнолюдським та національним духовним 

цінностям, заперечують суверенність 

Української держави 

постійно  

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

6 

Підтримка та сприяння волонтерським 

проєктам, іншої громадської діяльності та 

самоорганізації українських громадян, 

спрямованої на заохочення молоді до 

благодійних соціальних, інтелектуальних та 

творчих ініціатив, проєктів на благо України. 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп, 

викладачі 

7 

Сприяти підвищенню рівня медійності та  

інформаційної грамотності, патріотичної 

свідомості та критичного мислення здобувачів 

освіти 

постійно 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

8 
Організувати тиждень українського кіно 

Docudays UA (перегляд та обговорення 

кінофільмів до Дня українського кіно) 

12-

17.09.2022 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

9 Провести заходи до Міжнародного дня миру 
вересень 

2022 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 
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10 
Організувати проведення заходів до Дня 

української писемності та мови  

листопад  

2022 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори, викладачі 

гуманітарних 

дисциплін 

11 

Залучення військовослужбовців ЗСУ, 

учасників АТО та ООС, учасників бойових 

дій російсько-української війни до 

проведення навчальних занять із початкової 

військової підготовки 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

12 

Проведення тематичних заходів, присвячених 

героїчним подвигам українських воїнів, 

боротьбі за територіальну цілісність і 

незалежність України: 

• до Дня пам’яті Героїв Круг 

• до Дня Героїв Небесної Сотні; 

• до Дня українського добровольця; 

• до Дня захисника України; 

• до Дня Гідності та Свободи 

Щорічно – 

2 

 

 

9 січня 

20 лютого  

14 березня 

14 жовтня 

21 

листопада 

куратори груп 

13 

Акцентувати увагу на питаннях історії 

Збройних Сил України та виховання 

патріотичних почуттів молоді на заняттях із 

предмета «Захист України» 

протягом 

року 

викладач предмета 

«Захисту України» 

14 

Провести Всеукраїнський фізкультурно-

патріотичний фестиваль для студентів 

«Козацький гарт» 

травень 

2023 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори, 

викладачі з фізичної 

культури 

15 

Сприяння екскурсійній діяльності здобувачів 

освіти (поїздки-обміни студентських груп, 

відвідування визначних історичних місць, 

ознайомлення з пам’ятками української історії 

та культури різних регіонів України) 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

ІV. Превентивне та правове виховання 

1 

Ознайомити студентів-першокурсників з 

нормативними документами, що 

регламентують їх права та обов’язки в 

коледжі 

вересень 

2022 

заст. директора з 

виховної роботи 

2 
Проводити заходи щодо дотримання 

студентами академічної доброчесності в 

освітньому процесі 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи 

3 
Розмістити нормативні документи з виховної 

роботи на сайті коледжу 
постійно 

заст. директора з 

виховної роботи 

4 

Проводити тематичні лекції в межах вивчення 

курсів «Історія України», «Основи 

правознавства», «Основи філософських 

знань», спрямовані на отримання знань про 

роль Основного Закону в українському 

державотворенні 

згідно з 

програмам

и курсів 

викладачі 



27 

 

1 2 3 4 

5 
Вивчати зі студентами законодавство України 

в межах роботи гуртка «Правознавець» та на 

загальних заходах коледжу 

протягом 

року 

викладачі суспільних 

дисциплін 

6 

Провести цикл бесід з тем морально-

правового виховання, питань попередження 

правопорушень та злочинності серед 

студентів, зустрічі з представниками 

правоохоронних органів, прокуратури, 

медичних та культурних закладів м. Полтава 

та області 

протягом 

року 
куратори груп 

7 
Вести облік студентів, схильних до 

правопорушень та до пропусків занять без 

поважних причин 

постійно 

заст. директора з 

виховної роботи, зав. 

відділень, 

куратори груп 

8 

Проводити засідання комісії з профілактики 

правопорушень з метою запобігання 

девіантній поведінці, антисоціальним явищам, 

профілактики правопорушень серед 

студентів; запобігання негативного впливу 

інформації, яка містить елементи жорстокості, 

насильства, порнографії, пропаганди 

тютюнопаління, наркоманії, пияцтва, 

асоціальної поведінки 

за окремим 

планом 

заст. директора з 

виховної роботи, зав. 

відділень, 

куратори  груп 

9 

Систематично проводити індивідуально-

профілактичну  роботу зі студентами-

сиротами, позбавленими батьківського 

піклування та тими дітьми, що потребують 

психологічного й адміністративного захисту 

(переселенці зі Сходу та УБД, діти учасників 

УБД) 

систематич

но 

заст. директора з 

виховної роботи, 

практичний психолог 

10 
Провести Тиждень права та Місячник 

правових знань 

листопад 

2022 

березень 

2023 

заст. директора з 

виховної роботи, 

викладач 

правознавства 

V. Художньо-естетичне виховання 

1 

Формувати у студентів естетичні погляди, 

смаки, що ґрунтуються на найкращих 

надбаннях світової культури та українських 

народних традиціях 

постійно 

заст. директора з 

виховної роботи, 

викладачі 

2 
Проводити екскурсії по історичних місцях 

Полтави та інших міст України 

протягом 

року 

 

куратори груп 

3 
Залучати студентів до участі у роботі 

євроклубу, простору Вільно Хабу, творчих 

колективів коледжу та міста 

постійно 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

4 Організувати відкриття новорічної ялинки 
грудень  

2022 

заст. директора з 

виховної роботи 

5 

Організувати та провести заходи щодо 

відзначення ювілеїв та вшанування пам’яті 

видатних діячів України (згідно з календарем 

знаменних дат) 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи, 

викладачі 
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6 
Ознайомлювати студентів із шедеврами 

світового мистецтва (відвідування студентами 

театру, музеїв, художніх виставок) 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

7 
Організувати та провести флешмоб до Дня 

вишиванки «Вишиванка – твій код» 

травень 

2023 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори,  

студрада 

8 
Провести щорічний огляд-конкурс на кращу 

кімнату гуртожитку 

квітень 

2023 

заст. директора з 

виховної роботи, 

голова студ. профкому, 

зав. гуртожитком 

VI. Морально-етичне виховання 

1 
Вивчати на заняттях морально-етичні 

проблеми, обговорення етичних проблем у 

студентських групах, гуртожитках 

протягом 

року 
викладачі 

2 

Проводити виховні години з метою 

підвищення культури поведінки та 

спілкування студентів: 

− «Посперечаємось про смаки»; 

− «Сучасний етикет»; 

− «Вічні цінності життя» 

протягом 

року 
куратори груп 

3 
Проводити рейди-огляди зовнішнього вигляду 

студентів 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи, зав. 

відділень 

4 
Проводити інтерактивні заняття та ділові ігри 

з проблем етики ділового спілкування 

протягом 

року 

викладачі, практичний 

психолог 

5 
Проводити виховну роботу в гуртожитках  

№ 1, 2 
постійно 

заст. директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

VІI. Трудове виховання 

1 

Формувати у студентів працелюбність, риси 

умілого господаря, який володіє відповідними 

навичками та вміннями, професійною 

майстерністю на основі сучасних економічних 

знань 

постійно викладачі 

2 

Підтримувати зв'язок з випускниками 

коледжу, організовувати та проводити 

зустрічі щодо їх професійного становлення та 

кар’єрного зростання 

постійно 

заступник директора з 

виховної роботи, 

завдувачі відділень 

3 
Організувати роботу студентів з благоустрою 

та озеленення території коледжу 

протягом 

року 

заступник директора з 

виховної роботи, 

куратори груп 

4 

Забезпечити підтримання належного 

санітарного стану в житлових приміщеннях та 

приміщеннях загального користування 

мешканцями гуртожитку 

постійно студрада гуртожитку 

5 
Систематично здійснювати перевірку 

санітарного стану житлових кімнат 

гуртожитку 

постійно 
чергові викладачі, зав. 

гуртожитку 
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6 
Проводити олімпіади, конкурси з фахових 
дисциплін серед студентів 

протягом 

року 

голови циклових 

комісій, викладачі 

VІІI. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

1 
Проводити роботу щодо популяризації занять 
фізичною культурою та спортом, утвердження 
здорового способу життя 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи, 

викладачі фіз. 

виховання, куратори 

2 
Здійснювати моніторинг діяльності 
спортивних секцій  

вересень 

2022 

викладачі фіз. 

виховання 

3 

Провести цикл бесід для студентів груп 
нового набору з тем: 

− «Імунізація в період пандемії»;  
− «Загартовування організму»;  
− «Секрети здоров’я». 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи, 

викладачі фіз. 

виховання,  

медичний працівник 

4 
Організувати віртуальні туристичні походи зі 
студентами І курсу, присвячені Дню фізичної 
культури та спорту 

протягом 

року 

викладачі фіз. 

виховання, куратори 

груп 

5 Організувати роботу тренажерної зали 
вересень 

2022 

заст. директора з 

виховної роботи, 

викладачі фіз. 

виховання 

6 
Провести спортивні заходи у межах проєкту 
«Будь активним заради миру!», у тому числі з 
молоддю ВПО 

липень-

серпень 

2022 

викладачі фізичного 

виховання 

7 
Брати участь у загальноколеджанських, 
міських, обласних, всеукраїнських та 
міжнародних спортивних змаганнях, турнірах 

протягом 

року 

викладачі фізичного 

виховання 

8 

Взяти участь в онлайн змаганнях Home 
Games, запроваджених Полтавським 
відділенням Комітету з фізичного виховання 
та спорту МОН України   

квітень-

травень 

2023 

заст. директора з 

виховної роботи, 

викладачі фіз.  

виховання 

9 

Ознайомлювати студентів з історією 
спортивного руху, з досягненнями видатних 
українських спортсменів, спортивними 
традиціями 

протягом 

року 

викладачі фіз. 

виховання 

ІX. Екологічне виховання 

1 
Формувати екологічну культуру студентської 
молоді   

протягом 

року 
викладачі екології 

2 
Організувати роботу із забезпечення чистоти і 
порядку на території кампусу коледжу 

протягом 

року 

заст. директора з АГР, 

вихователь, зав. 

гуртожитку 

3 
Залучати студентів до заходів з озеленення 
території коледжу, міста  

протягом 

року 

заст. директора з АГР, 

студрада 

4 
Проводити заходи по залученню студентів до 
дотримання норм екологічної культури та 
грамотної екологічної поведінки 

протягом 

року 

заст. директора з 

виховної роботи, зав. 

бібліотеки, викладачі 

5 
Провести заходи з відзначення Дня 
вшанування учасників ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС 

грудень 

2022 

заст. директора з 

виховної роботи, 

викладачі екології 
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6 Провести Тиждень екології 
квітень 

2023 

заст. директора з 
виховної роботи, 

викладачі екології 

7 
Долучитися до Всесвітнього дня прибирання 
– WorldCleanupDay 2022 

17 вересня 
2022 

викладачі екології, фіз. 
виховання, 

куратори груп 

Х. Сімейно-родинне виховання 

1 

Провести заходи з виховання фізично та 
морально здорової людини; ознайомити 
студентів із законодавством про шлюб та 
сім’ю, з основами етики та психології 
сімейного життя 

протягом 
року 

заст. директора з 
виховної роботи,  

практичний психолог,  
куратори груп 

2 

Організовувати семінари, круглі столи, 
бесіди, конференції з проблем культури 
поведінки, відносин в сім’ї, зустрічі з 
гінекологом, психологом у навчальних  
групах та у гуртожитках з тем сімейно-
родинного виховання 

протягом 
року 

заст. директора з 
виховної роботи, 
куратори груп, 

практичний психолог  

3 

Проводити індивідуальну роботу зі 
студентами та їх батьками: 

− на рівні куратора; 
− на рівні зав. відділення; 
− на рівні заступника директора 

за запитом  
куратори груп 
зав. відділень 

заст. директора 

4 
Здійснювати індивідуальну роботу з 
опікунами пільгових категорій студентів 

систематич
но 

заст. директора з 
виховної роботи, зав. 

відділень 

5 
Провести виховні заходи, тематичні години 
спілкування, диспути з тем сімейно-
родинного виховання 

протягом 
року 

заст. директора з 
виховної роботи, 

куратори груп 

6 
Організувати інформування батьків з питань 
успішності і відвідування студентами занять 

постійно 
зав. відділень, 
куратори груп 

ХI. Профорієнтаційне виховання 

1 
Взяти участь у профорієнтаційному заході 
«OpenDay» для майбутніх абітурієнтів та їх 
батьків 

протягом 
року 

заст. директора з 
виховної роботи,  

студрада, 
відповідальний 

секретар 

2 
Провести  профорієнтаційні заходи у школах, 
професійно-технічних закладах освіти міста, 
та області 

протягом 
року 

заступник директора з 
навчальної роботи, 
заст. директора з 
виховної роботи 

3 
Проводити тематичні години, круглі столи 
про значущість та актуальність професії й 
нові досягнення в галузі 

протягом 
року 

викладачі дисциплін 
фахового циклу 

4 

Залучати провідних фахівців, керівників 
передових підприємств, бізнесових структур 
до участі в освітньому процесі з метою 
ознайомлення із сучасними вимогами 
виробництва та формування практичних 
навичок у студентів 

протягом 
року 

перший заступник - 
заст. директора з 

навчальної роботи 

5 
Проводити екскурсії і виїзди на підприємства 
нафтогазової галузі 

протягом 
року 

заступник директора з 
навчальної роботи, 

викладачі дисциплін 
фахового циклу 
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6 

Провести бесіди в групах до Дня працівників 
нафтової, газової та нафтопереробної 

промисловості з теми «Я  майбутній 
нафтовик» 

вересень 
2022 

Викладачі дисциплін 
фахового циклу, зав. 

бібліотеки 

7 
Проводити анкетування випускників щодо 
подальшого працевлаштування і навчання 

протягом 
року 

куратори груп 

8 

Організовувати та провести «День кар’єри» – 
зустрічі роботодавців зі студентами та 
випускниками з питань можливості їх 
подальшого працевлаштування на конкретних 
підприємствах, установах та організаціях 

травень 
2023 

зав. відділень, 
куратори груп 

9 
Організовувати зустрічі студентів із 
випускниками коледжу 

протягом 
року 

викладачі дисциплін 
фахового циклу 

ХІI. Робота Студради та студентського профкому 

1 
Проводити звітні конференції органів 
студентського самоврядування 

протягом 
року 

голова, члени студради 

2 
Організувати роботу студради коледжу, 
гуртожитків та профкому  

згідно з 
планом 

заст. директора з 
виховної роботи, 
голова студради, 

профком 

3 
Залучати студентів до роботи в студентських 
клубах, хабах та спортивних секціях 

протягом 
року 

голова, члени студради 

4 
Брати участь у міських та обласних 
засіданнях студентського самоврядування 

протягом  
року 

голова, члени студради 

5 

Організувати контроль за відвідуванням 
занять студентами та за чергуванням студентів 
груп у навчальному корпусі коледжу. 
Регулярне відвідування гуртожитків з метою 
санітарно-профілактичної роботи 

протягом 
року 

голова студради, 
старости гуртожитків 

6 
Проводити засідання студентської ради 
коледжу 

1 раз на 
місяць 

голова студради 

7 
Брати участь у конкурсах студентської 
творчості на рівні коледжу, міста, області, 
України  

протягом 
року 

заст. директора з 
виховної роботи, 

голова, 
члени студради 

8 
Організувати проведення новорічних та 
різдвяних заходів 

грудень 
2022, 

січень 2023 

заст. директора з 
виховної роботи, 

голова, члени студради 

9 
Організувати та провести День настільних 
ігор 

травень 
2023 

голова, члени студради 

10 

Продовжити співпрацю зі студентами 
Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» та 
іншими закладами освіти і молодіжними 
організаціями, участь студентів у реалізації 
державної молодіжної політики 

протягом 
року 

голова, члени студради 

11 

Удосконалення форм роботи з органами 
студентського самоврядування закладів вищої 
освіти м. Полтави щодо роботи з організації 
та налагодження позанавчальної діяльності 
студентів (спільна участь студентів ЗВО міста 
у роботі конференцій, у конкурсах, 
фестивалях, проєктах) 

протягом 
року 

голова, члени студради 
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ПЛАН РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 

Мета роботи психологічний супровід освітнього процесу, захист психічного 

здоров'я і соціального благополуччя всіх його учасників 

(студентів, викладачів), пошук найбільш ефективних форм і 

методів роботи зі студентською молоддю, які б відповідали як 

потребам суспільства, так і потребам особистості сучасного 

студента; створення умов для повноцінного особистісного 

розвитку, соціалізації, професійного становлення і життєвого 

самовизначення студентів. 

Проблема, над якою 

працює практичний 

психолог 

формування у здобувачів фахової передвищої освіти 

відповідальної та безпечної поведінки, навичок здорового способу 

життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до 

самореалізації; професійному самовизначенню здобувачів вищої 

освіти, формуванню життєвої компетентності. 

Завдання − формування психологічної культури учасників освітнього 

процесу;  

− розвиток готовності учасників освітнього процесу до 

взаємодії в інклюзивному середовищі зі студентами з особливими 

освітніми потребами;   

− попередження будь-яких видів і форм насильства та 

конфліктів серед здобувачів освіти;   

− формування небайдужого ставлення здобувачів фахової 

передвищої освіти до постраждалих дітей під час російської 

агресії. 

− збереження та зміцнення психічного та соціального 

здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і 

соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення 

сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-

педагогічними технологіями; 

−   забезпечення психологічної безпеки, надання 

психологічної і соціально-педагогічної допомоги, емоційної 

підтримки учасникам освітнього процесу. 

Реалізація завдань за напрямками 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 
Виконавець 

1 2 3 4 

І. Просвітницька робота 

1 

Здійснювати системні заходи, 

спрямовані на збереження та зміцнення 

психологічного здоров’я учасників 

освітнього процесу (студентів, 

педагогічних працівників, батьків). 

 

 

Протягом 

року 

практичний психолог 

2 

Ознайомити педагогів з технологіями 

надання першої психологічної допомоги 

учасникам освітнього процесу та 

запровадження «Психологічної 

хвилинки» під час занять 

Серпень-

вересень 

2022 

 

практичний психолог 
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3 

Провести роботу з кураторами щодо 

покращення адаптаційних процесів 

студентів нового набору, підвищення 

рівня мотивації до навчання 

Вересень 

2022 

практичний психолог, 

куратори перших курсів 

4 

Провести сторітелінг «Ціннісні 

орієнтації та їх роль у житті 

особистості» з метою формування у 

здобувачів фахової передвищої освіти 

національних та європейських 

цінностей  

Жовтень 

2022 

практичний психолог, 

завідувачі відділень 

5 

Провести цикл зустрічей для підтримки 

учасників освітнього процесу в умовах 

воєнних дій і збройних конфліктів з 

теми «Як потурбуватися про психічне 

здоров’я під час війни» 

Протягом 

року 

практичний психолог, 

куратори перших курсів 

6 

Провести інтерактивне заняття «Булінг, 

мобінг, харасмент: пізнати та 

попередити» з метою популяризації 

ненасильницької моделі поведінки  

Жовтень 

2022 

практичний психолог, 

куратори груп 

 

 

7 

Ознайомити учасників освітнього 

процесу із загрозами, які може нести 

інтернет (шахрайство, спам, кібербулінг 

тощо). 

Жовтень 

2022 

практичний психолог, голова 

ЦК інформаційних 

технологій 

8 

Провести заняття з елементами тренінгу 

з теми «Психологічна стійкість в 

умовах війни» з метою розвитку 

навичок саморефлексії, усвідомлення 

власних ресурсів. 

Листопад 

2022 

практичний психолог, 

куратори груп 

9 Здійснювати Teambuilding для 

студентського активу 

Протягом 

року 

практичний психолог, 

волонтерський загін 

«Відкриті серця» 

10 

Провести «Години психолога»: 

− "Академічна доброчесність"; 

− "Безпечне працевлаштування за 

кордоном та протидія торгівлею 

людьми"; 

− "Шкідливе програмне 

забезпечення" (ШПЗ): основні 

правила безпеки. Налаштування 

безпеки, приватності та 

конфіденційності в Telegram, 

Facebook, Instagram, WhatsApp, 

Viber.»; 

− "Створення мирного середовища 

навколо себе";  

− "Наслідки вживання 

наркотичних,  психоактивних 

речовин, алкоголю та 

тютюнопаління "; 

Протягом 

року 

практичний психолог, 

куратори груп 
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11 
Організувати просвітницько-

інформаційні заходи до Європейського 

дня боротьби з торгівлею людьми  

Листопад 

2022 

практичний психолог, 

волонтерський загін 

«Відкриті серця», 

студентська рада 

12 Організувати проведення заходів до 

Міжнародного дня волонтерів  

Листопад- 

грудень 

2022 

практичний психолог, 

волонтерський загін 

«Відкриті серця» 

ІІ. Діагностична робота 

1 

Здійснити підбір діагностичного 

інструментарію, необхідних методик 

залежно від предмету дослідження 

Протягом 

року 
Практичний психолог 

2 

Виявлення причин труднощів у 

навчанні, інтелектуальному розвитку, 

соціально-психологічній адаптації 

здобувачів освіти  

За запитом Практичний психолог 

3 

Провести анкетування здобувачів 

фахової передвищої освіти з наявності 

конфліктних ситуацій та булінгу в 

студентських групах, дотримання 

принципів толерантності в освітньому 

середовищі, забезпечення комфортності 

освітнього середовища, дотримання 

принців здорового способу життя. 

За запитом Практичний психолог 

4 

Провести діагностичні заходи, 

спрямовані на визначення 

індивідуальних психологічних 

характеристик особистості, 

стресостійкості, емоційного та 

психологічного стану; виявлення 

причин труднощів здобувачів освіти у 

навчанні; аналізу мотивації до 

навчання, соціально-психологічній 

адаптації першокурсників до навчання; 

дослідження динаміки розвитку 

особистості студента. 

вересень 

2021 

Практичний психолог, 

куратори груп 

5 

Відвідування занять з метою 

спостереження за поведінкою студентів 

та взаємовідносинами ”викладач-

студент”, „студент-студент” 

Протягом 

року 
Практичний психолог 

ІІІ. Профілактична робота 

1 

Проводити просвітницьку роботу щодо 

оволодіння студентською молоддю 

знаннями та навичками, необхідними 

для формування культури здорового 

способу життя 

Постійно 

Практичний психолог, 

викладачі фізичного 

виховання 

2 

Здійснювати соціально-психологічний 

супровід здобувачів освіти з 

особливими освітніми потребами.  

Протягом 

року 

 

Практичний психолог, 

заступник директора з 

виховної роботи, куратори 

груп 
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1 2 3 4 

3 

Надавати психологічну підтримку 

студентам пільгових категорій 

(сиротам, дітям ПБП, дітям з 

багатодітних та малозабезпечених сімей 

та ін.) 

Протягом 

року 

 

Практичний психолог 

4 

Організувати соціально-психологічний 

супровід дітей із сімей вимушених 

переселенців, дітей, батьки яких є 

учасниками бойових дій, дітей, батьки 

яких загинули в зоні АТО (поновлення 

бази даних). 

Вересень 

2022 

Практичний психолог, 

заступник директора з 

виховної роботи 

5 

Провести бесіди щодо подолання 

злочинності серед неповнолітніх із 

залученням професійних служб 

Протягом 

року 

 

Практичний психолог 

6 

Провести цикл занять з елементами 

тренінгу з використанням 

просвітницько-профілактичних 

програм: 

− «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція»; 

−  «Сприяння просвітницькій 

роботі «рівний-рівному» серед 

молоді України щодо здорового 

способу життя»; 

− «Стоп Булінг»; 

− «STOP- SEX-тинг». 

Протягом 

року 

 

Практичний психолог, 

завідувачі відділень 

ІV. Консультування 

1 

За результатами психодіагностики 

провести індивідуальні та групові 

консультації з учасниками освітнього 

процесу 

Протягом 

року 

 

Практичний психолог 

2 

Проводити консультації з кураторами 

груп щодо роботи зі студентами, що 

схильні до агресивної та конфліктної 

поведінки 

Протягом 

року 

 

Практичний психолог 

3 

Проводити індивідуальні 

консультування співробітників коледжу 

з питань особистісно-орієнтованої 

організації освітнього процесу 

Протягом 

року 

 

Практичний психолог 

4 

Надання учасникам освітнього процесу, 

які перебувають в кризовій ситуації, 

рекомендацій щодо подолання 

стресового та депресивного стану 

Протягом 

року 

 

Практичний психолог 

5 

Проводити консультування батьків 

щодо вікових особливостей психічного 

та фізичного розвитку дітей та підлітків 

Протягом 

року 
Практичний психолог 

6 

Організовувати індивідуальне та 

групове консультування в онлайн 

форматі 

Протягом 

року 
Практичний психолог 
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1 2 3 4 

7 

Надання психосоціальної та соціально-

педагогічної допомоги дітям 

внутрішньо переміщених осіб, із сімей 

учасників АТО/ООС, військових ЗСУ, 

постраждалих у військових конфліктах, 

дітям та сім’ям, які мають складні 

життєві обставини, які були переміщені 

(ВПО), з числа постраждалого 

населення від воєнних дій. 

Протягом 

року 

 

Практичний психолог, 

заступник директора з 

виховної роботи 

8 

Здійснювати психологічну підтримку 

здобувачів освіти з числа студентів, які 

виїхали за кордон 

Протягом 

року 
Практичний психолог 

V. Зв’язки з громадськістю 

1  

Співпрацювати із адміністрацією, 

викладачами та співробітниками 

коледжу, кураторами, органами 

студентського самоврядування 

Постійно Практичний психолог 

2 Залучати студентів нового набору до 

волонтерської діяльності загону 

"Відкриті серця" 

Протягом 

року 

Практичний психолог, 

куратори груп 

 

3 Встановлення контактів з громадськими 

та благодійними організаціями міста БО 

«Світло надії», БФ «Громадське 

здоров’я» 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

 

4 Взаємодіяти з Полтавським міським 

центром соціальних служб 

Протягом 

року 
Практичний психолог 

VI. Професійний розвиток та самоосвіта  

1 

Брати участь у Міжнародних науково-

практичних конференціях та подання 

тез доповідей для публікацій 

Протягом 

року 
Практичний психолог 

2 

Брати участь у семінарах, вебінарах, 

тренінгах з метою самоосвіти та 

професійного розвитку  

Протягом 

року 
Практичний психолог 

3 
Брати участь у семінарах педагогічної 

майстерності коледжу 

Протягом 

року 
Практичний психолог 

1 2 3 4 

5 

4 
Брати участь в навчально-методичних 

семінарах (нарадах) психологів ПАНО 

Протягом 

року 
Практичний психолог 

5 

Підготовка до проведення виступів на 

батьківських зборах, семінарах   

педагогічної майстерності, педагогічних 

радах, засіданнях кураторів груп 

Протягом 

року 
Практичний психолог 

VII. Організаційно-методична робота 

1 

Вивчення і аналіз нормативних 

документів щодо змісту, пріоритетних 

напрямків планування і організації 

роботи психологічної служби у системі 

освіти на 2022-2023 н.р. 

Протягом 

року 

Практичний психолог 
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1 2 3 4 

2 
Складання плану роботи на рік Серпень 

2022 р. 
Практичний психолог 

3 

Оновлення сторінки «Психологічна 

служба» на офіційному Web-сайті 

коледжу 

Вересень 

2022 р. Практичний психолог 

4 

Оновлення списків студентів пільгових 

категорій  

Вересень 

2022 р. 

Практичний психолог, 

заступник директора з 

виховної роботи 

5 

Підготовка виступів, лекцій, практично-

інформаційних занять, тренінгів для 

студентів, викладачів; розробка Google-

анкет, опитувальників   

Протягом 

року 
Практичний психолог 

6 

Створення розробок тренінгів, циклів 

занять, спрямованих на саморозвиток, 

самоактуалізацію і самореалізацію 

особистості студентської молоді   

Протягом 

року Практичний психолог, 

методист 

7 
Поповнення кабінету психолога 

«методичною скарбничкою». 

Протягом 

року 
Практичний психолог 

8 
Складання звіту про виконану роботу за 

навчальний рік   

Травень 

2023 р 
Практичний психолог 

 

ПЛАН 

РОБОТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ЧАСТИНИ 

№ 

п/п 

Найменування робіт 

та заходів 

Термін 

проведення або 

виконання 

Відповідальний 

1 2 3 4 

І. Розвиток матеріально-технічної бази 

1 
Модернізація  навчальних кабінетів, 
лабораторій та засобів навчання. 

Упродовж року 

заступник 

директора з АГР, 

інженер 

2 
Оснащення мультимедійним 
обладнанням навчальних лабораторій 

Упродовж року 
директор, головний 

бухгалтер 

3 
Розробка проєкту зони вільного 
спілкування у бібліотеці  

вересень 2022 р. 

заступник 

директора з 

методичної роботи 

4 
Розробка і реалізація проєку зі створення 
зони дозвілля студентської молоді у 
гуртожитку №2 

жовтень 2022 р. 

заступник 

директора з АГР, 

інженер, 

 заступник 

директора з 

методичної роботи 

5 
Капітальний ремонт  
приміщень кімнат першого поверху 
гуртожитку № 2 

жовтень  

2022 р. 

заступник 

директора з АГР, 

інженер 

ІІ. Організаційно-технічні заходи 

1 

Привести технічний стан обладнання 
електроживлення у відповідності до 
вимог ПУЕ, ПТЕЕС та інструкцій з 
експлуатації 

Упродовж року 
заступник 

директора з АГР 
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1 2 3 4 

2 
Перевірити справність первинних засобів 

пожежогасіння та пожежних кранів 
Постійно 

заступник 

директора з АГР 

3 

Забезпечити контроль економного 

споживання паливо-енергетичних 

ресурсів, водопостачання, провести 

ревізію водорозбірних кранів 

Постійно 
заступник 

директора з АГР 

4 

Провести перевірку готовності до 

опалювального сезону систем 

теплопостачання 

до 01.10.2022р. 
заступник 

директора з АГР 

5 
Провести ревізію запірно-регулюючої 

арматури та  кранів Маєвського 

вересень 2022 

травень 2023 р.  

заступник 

директора з АГР 

6 

Часткове фарбування системи опалення  

в підвалі гуртожитків № 1, № 2, 

навчального корпусу  

травень – 

серпень 

2023 р. 

заступник 

директора з АГР 

7 
Перевірити системи опалення на діючий 

тиск Р-6 кгс/см
2
 

червень – липень 

2023 р. 

заступник 

директора з АГР 

8 

Заповнення системи теплоносієм, 

опломбування  елеваторних вузлів, 

підписання актів в тепловій інспекції про 

готовність системи опалення 

червень – липень 

2023 р. 

заступник 

директора з АГР 

9 

Проведення ревізії елеваторних вузлів з 

подальшим їх опломбуванням, зі 

складанням відповідного акту 

представником підприємства  

ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» 

червень – липень 

2023 р. 

заступник 

директора з АГР 

10 
Заміна зовнішних трубопроводів мережі 

гарячого водопостачання 

червень – 

серпень 

2023 р. 

заступник 

директора з АГР 

11 
Гідравличне випробування та промивка 

системи опалення 
липень 2023 р. 

заступник 

директора з АГР 

12 

Перевірка герметизації вводів теплових 

мереж зі складанням відповідного акту 

та реєстрацією його в газопостачальній 

організації  

червень – липень 

2023 р. 

провідний інженер з 

ремонту 

13 Прочищення фільтрів та відмулювачів 
червень – липень 

2023 р. 

провідний інженер з 

ремонту 

14 

Відновлення антикорозійного покриття 

та термоізоляції трубопроводів опалення 

та гарячого водопостачання у підвальних 

приміщеннях та технічних поверхах  

2023 р. 
провідний інженер з 

ремонту 

15 

Технічне обслуговування 

внутрішньобудинкової системи 

гозопостачання та газових плит 

щоквартально 
провідний інженер з 

ремонту 

ІІ. Система холодного, гарячого водопостачання та каналізації 

1 

Заміна окремих ділянок труб на 

пластикові Ø 40 мм, L=40 м/п 

(навчальний корпус) система холодного 

водопостачання 

травень- 

серпень 

2023 р. 

  

заступник 

директора з АГР 
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1 2 3 4 

2 
Заміна труб  систем відведення дощових 
вод з даху (10 м/п, Ø 100 мм)         

квітень – 
червень 2023 р. 

заступник 

директора з АГР 

3 

Капітальний ремонт душових та 
туалетних кімнат із заміною санітарно-
технічного обладнання в гуртожитках  
№ 1, № 2 

2023 р., 
по мірі 

надходження 

заступник 

директора з АГР 

4 
Проведення ревізії запірної арматури 
системи гарячого водопостачання 

червень 
2023 р. 

заступник 

директора з АГР 

5 
Проведення ревізії запірної арматури 
системи холодного водопостачання 

червень 2023 р. 
заступник 

директора з АГР 

6 
Часткове фарбування труб систем 
водопостачання у підвалах 

квітень – 
серпень 2023 р. 

заступник 

директора з АГР 

7 
Часткова заміна водорозбірних кранів у 
гуртожитках № 1 та № 2 

2023р. 
провідний інженер з 

ремонту 

8 
Перевірка підземного трубопровода 
газопостачання 

2023 р. 
провідний інженер з 

ремонту 

ІІІ. Загальні будівельні роботи 

1 
Ремонт та фарбування сходинкової 
клітини запасного виходу 

2023 р. 
заступник 

директора з АГР 

2 Косметичний ремонт майстерень 
травень – липень 

2023 р.  
заступник 

директора з АГР 

3 
Косметичний ремонт спортивної зали та 
спортивних кімнат 

2023 р. 
заступник 

директора з АГР 

4 
Часткове фарбування підлоги в 
бібліотеці навчального корпусу 

липень  
2023р. 

заступник 

директора з АГР 

5 
Фарбування  підлоги та сцени актової 
зали 

липень-серпень  
2023 р. 

заступник 

директора з АГР, 

інженер 

6 
Косметичний ремонт гуртожитків 
№ 1, № 2 (приміщень загального 
користування)  

травень –
серпень 2023 р. 

заступник 

директора з АГР 

7 
Ремонт фасаду, цоколя гуртожитків, 
запасних виходів  

квітень –
жовтень 2023 р. 

заступник 

директора з АГР 

8 
Фарбування підлоги коридорів та 
рекреацій 1-го та 4-го поверхів 
навчального корпусу 

липень – серпень  
2023 р. 

заступник 

директора з АГР, 

інженер 

9 

Поточний ремонт (частковий) 
– аудиторій  
– рекреацій 
– коридорів 
– кабінетів (по мірі необхідності ) 

травень – 
вересень 
2023 р. 

заступник 

директора з АГР 

10 

Приведення спортивних майданчиків №1 
та №2 в належний вигляд: 
– підсипка та розпланування ігрових 
площадок 
– улаштування бігових доріжок 
– улаштування піщаної ями для стрибків 
у довжину 
– розмітка асфальтованої доріжки 
фарбою для бігу на 60 та 100 м для  
занять у негоду 

квітень 
2023 р., 
серпень 
2023 р. 

 

заступник 

директора з АГР, 

інженер з ОП 
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1 2 3 4 

11 
Оновлення написів протипожежного 
напрямку та оновлення щитів 
протипожежного інвентарю 

червень –
серпень  
2023 р. 

заступник 

директора з АГР, 

інженер з ОП 

12 Заміна приладів опалення в аудиторіях 
серпень 2023 р., 

по мірі 
необхідності  

провідний інженер з 

ремонту 

13 
Проведення аналізів стічних вод 
 

жовтень 2023 р. 
провідний інженер з 

ремонту 

14 
Весняний та осінній огляд будівельних 
конструкцій 

2 рази на рік  

заступник 

директора з АГР, 

інженер 

15 
Утеплення вікон і дверей в підвальних 
приміщеннях та технічних поверхах 

1 раз на рік 
перед 

опалювальним 
сезоном  

зав.господарством, 

зав. гуртожитками 

16 

Влаштування пандусів: 
– навчальний корпус 
– гуртожиток № 1 
– гуртожиток № 2 

2023 р., 
за умови 

надходження 
коштів 

заступник 

директора з АГР 

17 Придбання шагового ліфтопідйомника 
2023 р., за умови 

надходження 
коштів 

заступник 

директора з АГР 

18 
Ремонт приміщення обідньої зали їдальні 
першого поверху навчального корпусу 

2023 р. 

заступник 

директора  

з АГР 

19 

Заміна старих вікон на пластикові: 
– навчальний корпус; 
– гуртожиток № 1 
– гуртожиток № 2 

2023 р., 
за умови 

надходження 
коштів 

заступник 

директора з АГР, 

інженер  

ІV. Інші види робіт 

1 

Благоустрій прилеглої до коледжу 
території  

квітень –  
вересень 2023 р. 

застпник директора 

з АГР Частковий, ямковий ремонт 
асфальтованого покриття 

травень-серпень  
2023 р. 

2 Вапняна побілка дерев та поребрика 
квітень  
2023 р. 

заступник 

директора з АГР 

3 
Утилізація люмінесцентних ламп 
 

по мірі 
надходження  

заступник 

директора з АГР, 

провідний інженер з 

ремонту 

4 Ліквідація аварійних дерев 
2023 р.  
негайно 

заступник 

директора з АГР 

5 
Ремонт меблів в аудиторіях та 
гуртожитках  

2022 р. 
заступник 

директора з АГР 

6 
Придбання необхідних матеріалів та 
інвентаря. Оновлення матеріально-
технічної бази  

по мірі 
надходження 

коштів 

заступник 

директора з АГР 
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V. Заходи протипожежного напрямку, санітарії, охорони праці на підприємстві 

1 

Постійне підвищення знань з охорони 

праці: 

– проведення позачергових інструктажів 

– позачергове обстеження умов праці 

– позачергове обстеження обладнання, 

інвентарю, спецодягу, 

електрообладнання та засобів захисту від 

ураження електричним струмом 

постійно 

заступник 

директора з АГР, 

інженер з ОП 

2 

Своєчасне виявлення порушень ТБ та 

вжиття заходів щодо попередження 

травматизму серед студентів і 

працівників коледжу 

постійно 

заступник 

директора з АГР, 

інженер з ОП 

3 

Постійний контроль за дотриманням 

правил протипожежної  охорони  у всіх 

приміщеннях та спорудах коледжу 
постійно 

заступник 

директора з АГР, 

інженер з ОП 

4 Проведення тренувань на випадок 

надзвичайних ситуацій з мешканцями 

гуртожитків  

квітень –

вересень 

2023 р. 

заступник 

директора з АГР, 

інженер з ОП 

5 

Проведення вимірювань опору ізоляції  

та заземлення електроустановок 

відповідно до вимог нормативних 

документів 

1 раз на 2 роки 

заступник 

директора з АГР, 

інженер з ОП 

6 

Контроль параметрів мікроклімату та 

санітарно-гігієнічних умов у 

приміщеннях коледжу 

постійно 

 

заступник 

директора з АГР, 

інженер з ОП 

7 

Придбання необхідного протипожежного 

інвентарю та періодичне його 

обстеження 

2 рази на рік 

заступник 

директора з АГР, 

інженер з ОП 

VІ. Електротехнічні роботи 

1 
Проведення ревізії ЩО, ЩН, ВРЩ  

( фарбування щитів, видалення пилу) 

згідно з  планом 

ППР 

2022-2023 рр. 

заступник 

директора з АГР, 

провідний інженер з 

ремонту 

2 

Огляд усіх електротехнічних, 

електромеханічних приладів та 

обладнання. Вчасне усунення недоліків, 

їх поточний ремонт. Огляд заземлень 

згідно з планом 

ППР 

2022-2023 р. 

заступник 

директора з АГР, 

провідний інженер з 

ремонту 

3 
Заміна лампочок розжарювання, ЛНД, 

ЛДЦ і т.д. 
за потребою 

заступник 

директора з АГР, 

провідний інженер з 

ремонту 

4 
Ремонт або заміна вимикачів, розеток, 

вилок та автоматів і т.д. 
за  потребою 

заступник 

директора з АГР, 

провідний інженер з 

ремонту 

5 
Виготовлення помостів з огородженням 

для роботи на висоті  
2023 р. 

заступник 

директора з АГР 

6 
Проведення ревізії та поточного ремонту 

електроплит у гуртожитку № 2 
2023 р. 

провідний інженер з 

ремонту 
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7 

Проведення ревізії та поточного ремонту 

газових плит у гуртожитку  № 1 з 

оформленням документації для 

подальшого користування газ. плитами 

 

2023 р. 

 

провідний інженер з 

ремонту 

8 

Капітальний ремонт пожежної 

сигналізації та системи оповіщення про 

пожежу 

2022-2023 рр.,  

по мірі 

надходження 

коштів 

заступник  

директора з АГР 

9 

Переобладнання світильників денного 

освітлення під встановлення LED-ламп 

(навчальний корпус, гуртожитки № 1 та 

№ 2, майстерні, гаражі 

2022-2023 рр. 
провідний інженер з 

ремонту 

10 

Капітальний ремонт електропроводки 

приміщень гуртожитку № 2 (1 та 5 

поверх) 

2022-2023 рр.,  

по мірі 

необхідності 

провідний інженер з 

ремонту 

 
ПЛАН 

РОБОТИ БУРОВОГО ВІДДІЛЕННЯ 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 

Відповідаль-

ний 

1 2 3 4 

І. Організаційні заходи 

1 

Вивчення особових справ студентів нового набору, 

створення  батьківських та студентських груп у 

соціальних мережах та месенджерах, проведення 

зборів груп, вибори активів груп нового набору, 

знайомство з батьками, ознайомлення з 

розміщенням студентів у гуртожитку 

вересень-

жовтень 

2022 р. 

зав. відділення, 

куратори  груп, 

  студ.профком, 

студрада 

2 
Участь у рейдах до студентських гуртожитків з 

метою вивчення умов проживання студентів 
постійно 

зав. відділення, 

куратори  груп 

3 

Підготовка і оформлення звітної документації з 

успішності та відвідування занять за місяць, 

семестр  

постійно 
зав. відділення, 

куратори  груп 

4 

Проведення нарад (старостатів)  з активом 

навчальних груп з  організаційною та виховною 

метою, проведення  нарад  кураторів  груп з 

організаційною метою 

один раз на 

місяць 
зав. відділення 

5 
Проведення роз’яснювальної роботи в групах щодо 

поточної інформації 
постійно зав. відділення 

6 Відвідування виховних годин постійно зав. відділення 

7 

Інформування батьків про успішність студентів за 

результатами проміжного контролю знань, 

дисципліну та результати екзаменаційних сесій 

постійно 
зав. відділення 

куратори  груп 

8 

Підготовка проєктів наказів (про призначення 

старост, переведення на наступний курс, 

призначення стипендії тощо) 

постійно зав. відділення 

9 Участь в організації спортивних заходів 
згідно з  

планом 

зав. відділення,  

куратори  груп 
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10 

Розробка графіків виконання дипломних  проєктів, 

графіків проведення консультацій та  періодичного 

контролю готовності виконання дипломних 

проєктів. Здійснення контролю за виконанням 

кваліфікаційних робіт (дипломних проєктів) 

квітень-

червень 

2023 р. 

зав. відділення 

 

11 

Сприяння залученню студентів в позаурочний час 

до технічної творчості, суспільно корисної праці 

спрямованої на підсилення матеріально-технічної 

бази коледжу та надання технічної допомоги у 

функціонуванні підрозділів коледжу 

за 

необхідност

і 

зав. відділення,  

заступник 

директора з 

навчальної 

роботи, 

заступник 

директора з 

АГР 

12 

Організація профорієнтаційної роботи на 

відділенні щодо інформування студентів 

механізмів реалізації ступеневої освіти 
постійно зав. відділення 

13 

Здійснення зворотного зв’язку зі здобувачами 

освіти щодо їх задоволеності формами і методами 

навчання (опитування, анкетування) 

постійно 
зав. відділення 

куратори  груп 

ІІ.  Заходи, спрямовані на підвищення ефективності освітнього процесу 

1 
Участь в організації проведення проміжного 

контролю знань студенів  

листопад, 

березень 

зав. відділення 

2 

Участь в організації проведення зрізів знань 

студенів (директорських контрольних робіт) 

 

згідно з  

графіком 

зав. відділення, 

голови 

циклових 

комісій 

3 

Організація роботи зі студентами щодо 

відвідування, успішності, ліквідації заборгованості. 

Робота зі студентами, які мають прогалини у 

знаннях, із залученням  органів студентського 

самоврядування 

постійно 

зав. відділення, 

голова  

Студентської 

ради 

4 

Здійснення контролю за проведенням семестрових 

іспитів, захисту курсових проєктів, участь у роботі 

КК і ЕК 

згідно з  

графіком  

 

зав. відділення 

 

5 
Відвідування занять, проведення бесід з 

викладачами, які працюють на відділенні 

постійно зав. відділення 

6 

Інформування про стан успішності студентів 

відділення і відвідування занять на педагогічних 

радах згідно з  порядком денним 

згідно з  

графіком 

проведення 

педрад 

 

зав. відділення 

7 
Організація заходів з популяризації академічної 

доброчесності серед здобувачів освіти 
постійно 

заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи зав. 

відділення  

8 
Залучення роботодавців (стейкхолдерів) до участі в 

організації освітнього процесу на відділенні 
постійно 

зав. відділення, 

голови 

циклових 

комісій 
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9 
Розвиток форм самоврядування серед студентів, 

зв’язок із студентською радою коледжу 
постійно 

зав. відділення, 

голова  

Студентської 

ради 

ІІІ. Заходи, спрямовані на зміцнення дисципліни студентів 

1 
Щоденний облік відвідування, контроль і аналіз 

пропусків занять 
постійно зав. відділення 

2 

Робота зі студентами, схильними до 

правопорушень та пропусків занять без поважних 

причин, з метою  попередження злочинності серед 

студентської молоді 

постійно 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи, зав. 

відділення 

3 

Спрямування роботи активу груп, органів 

студентського самоврядування, кураторів  груп, 

викладачів на зміцнення дисципліни студентів 

постійно 

зав. відділення, 

куратори  груп, 

голова 

Студентської 

ради 

ІV. Організація навчальної роботи 

1 
Проведення профорієнтаційної роботи серед 

населення та шкільної молоді  
постійно зав. відділення 

2 

Участь у проведенні науково-практичних 

конференцій, зустрічей з провідними спеціалістами 

галузі 

постійно зав. відділення 

3 
Бесіди з кураторами груп про стан навчально-

виховної роботи в групах 
постійно 

зав. відділення,  

 

4 Проведення індивідуальних зустрічей з батьками за потреби 
зав. відділення, 

куратори груп 

5 
Організація участі студентів у заходах коледжу та 

загальноміських заходах 
постійно 

зав. відділення, 

куратори  груп  

6 

Організація заходів щодо інформування студентів 

про механізм реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії та формування індивідуального 

навчального плану студента 

постійно зав. відділення 

7 
Координація процесу вибору студентами 

індивідуальної освітньої траєкторії 
постійно зав. відділення 

 

ПЛАН 

РОБОТИ МЕХАНІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 

Відповідаль-

ний 

1 2 3 4 

І. Організаційні заходи 

1 

Вивчення особових справ студентів нового набору, 

створення  батьківських та студентських груп у 

соціальних мережах та месенджерах, проведення 

зборів груп, вибори активів груп нового набору, 

знайомство з батьками, ознайомлення з 

розміщенням студентів у гуртожитку 

вересень-

жовтень 

зав. відділення, 

куратори  груп, 

  студ.профком, 

студрада 
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2 
Участь у рейдах до студентських гуртожитків з 

метою вивчення умов проживання студентів 
постійно 

зав. відділення, 

куратори  груп 

3 
Підготовка і оформлення звітної документації з 

успішності та відвідування занять за місяць, семестр  
постійно 

зав. відділення, 

куратори  груп 

4 

Проведення нарад (старостатів)  з активом 

навчальних груп з  організаційною та виховною 

метою, проведення  нарад  кураторів  груп з 

організаційною метою 

один раз на 

місяць 
зав. відділення 

5 
Проведення роз’яснювальної роботи в групах щодо 

поточної інформації 
постійно зав. відділення 

6 Відвідування виховних годин постійно зав. відділення 

7 

Інформування батьків про успішність студентів за 

результатами проміжного контролю знань, 

дисципліну та результати екзаменаційних сесій 

постійно 
зав. відділення 

куратори  груп 

8 

Підготовка проєктів наказів (про призначення 

старост, переведення на наступний курс, 

призначення стипендії тощо) 

постійно зав. відділення 

9 

Розробка графіків виконання дипломних  проєктів, 

графіків проведення консультацій та  періодичного 

контролю готовності виконання дипломних 

проєктів. Здійснення контролю за виконанням 

кваліфікаційних робіт (дипломних проєктів) 

квітень-

червень 

2023 р. 

зав. відділення 

 

10 Участь в організації спортивних заходів 
згідно з  

планом 

зав. відділення,  

куратори  груп 

11 

Сприяння залученню студентів в позаурочний час до 

технічної творчості, суспільно корисної праці 

спрямованої на підсилення матеріально-технічної 

бази коледжу та надання технічної допомоги у 

функціонуванні підрозділів коледжу 

за потреби 

зав. відділення,  

заступник 

директора з 

навчальної 

роботи, 

заступник 

директора з 

АГР  

12 

Організація профорієнтаційної роботи на відділенні 

щодо інформування студентів механізмів реалізації 

ступеневої освіти 
постійно зав. відділення 

13 

Здійснення зворотного зв’язку зі здобувачами освіти 

щодо їх задоволеності формами і методами навчання 

(опитування, анкетування) 

постійно 
зав. відділення 

куратори  груп 

ІІ.  Заходи, спрямовані на підвищення ефективності освітнього процесу 

1 
Участь в організації проведення проміжного 

контролю знань студенів  

листопад, 

березень 

зав. відділення 

2 

Участь в організації проведення зрізів знань 

студенів (директорських контрольних робіт) 

 

згідно з  

графіком 

зав. відділення, 

голови 

циклових 

комісій 

3 

Здійснення контролю за проведенням семестрових 

іспитів, захисту курсових проєктів, участь у роботі 

КК і ЕК 

згідно з  

графіком  

 

зав. відділення 
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4 

Організація роботи зі студентами щодо 

відвідування, успішності, ліквідації заборгованості. 

Робота зі студентами, які мають прогалини у 

знаннях, із залученням органів студентського 

самоврядування 

постійно 

зав. відділення, 

голова  

Студентської 

ради 

5 
Відвідування занять, проведення бесід з 

викладачами, які працюють на відділенні 

постійно зав. відділення 

6 

Інформування про стан успішності студентів 

відділення і відвідування занять на педагогічних 

радах згідно з  порядком денним 

згідно з  

графіком 

проведення 

педрад 

 

зав. відділення 

7 
Залучення роботодавців (стейкхолдерів) до участі в 

організації освітнього процесу на відділенні 
постійно 

зав. відділення, 

голови 

циклових 

комісій 

8 
Розвиток форм самоврядування серед студентів, 

зв’язок із студентською радою коледжу 
постійно 

зав. відділення, 

голова  

Студентської 

ради 

9 
Організація заходів з популяризації академічної 

доброчесності серед здобувачів освіти 
постійно 

заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи зав. 

відділення  

ІІІ.  Заходи, спрямовані на зміцнення дисципліни студентів 

1 
Щоденний облік відвідування, контроль і аналіз 

пропусків занять 
постійно зав. відділення 

2 

Робота зі студентами, схильними до правопорушень 

та пропусків занять без поважних причин, з метою  

попередження злочинності серед студентської 

молоді 

постійно 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи, зав. 

відділення 

3 

Спрямування роботи активу груп, органів 

студентського самоврядування, кураторів  груп, 

викладачів на зміцнення дисципліни студентів 

постійно 

зав. відділення, 

куратори  груп, 

голова 

Студентської 

ради 

ІV. Організація навчальної роботи 

1 
Проведення профорієнтаційної роботи серед 

населення та шкільної молоді  
постійно зав. відділення 

2 

Участь у проведенні науково-практичних 

конференцій, зустрічей з провідними спеціалістами 

галузі 

постійно зав. відділення 

3 
Бесіди з кураторами груп про стан навчально-

виховної роботи в групах 
постійно 

зав. відділення,  

 

4 Проведення індивідуальних зустрічей з батьками за потреби 
зав. відділення, 

куратори груп 

5 
Організація участі студентів у заходах коледжу та 

загальноміських заходах 
постійно 

зав. відділення, 

куратори  груп  



47 

 

1 2 3 4 

6 

Організація заходів щодо інформування студентів 

про механізм реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії та формування індивідуального 

навчального плану студента 

постійно зав. відділення 

7 
Координація процесу вибору студентами 

індивідуальної освітньої траєкторії 
постійно зав. відділення 

 
ПЛАН 

 РОБОТИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ   

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 
Відповідаль-ний 

1 2 3 4 

І. Організаційні заходи 

1 

Вивчення особових справ студентів нового 

набору, створення  батьківських та студентських 

груп у соціальних мережах та месенджерах, 

проведення зборів груп, вибори активів груп 

нового набору, знайомство з батьками, 

ознайомлення з розміщенням студентів у 

гуртожитку 

вересень-

жовтень 

2022 р. 

зав. відділення, 

куратори  груп, 

  студ.профком, 

студрада 

2 
Участь у рейдах до студентських гуртожитків з 

метою вивчення умов проживання студентів 
постійно 

зав. відділення, 

куратори  груп 

3 

Підготовка і оформлення звітної документації з 

успішності та відвідування занять за місяць, 

семестр  

постійно 
зав. відділення, 

куратори  груп 

4 

Проведення нарад (старостатів)  з активом 

навчальних груп з  організаційною та виховною 

метою, проведення  нарад  кураторів  груп з 

організаційною метою 

один раз на 

місяць 
зав. відділення 

5 
Проведення роз’яснювальної роботи в групах 

щодо поточної інформації 
постійно зав. відділення 

6 

Інформування батьків про успішність студентів за 

результатами проміжного контролю знань, 

дисципліну та результати екзаменаційних сесій 

постійно 
зав. відділення 

куратори  груп 

7 

Підготовка проєктів наказів (про призначення 

старост, переведення на наступний курс, 

призначення стипендії тощо) 

постійно зав. відділення 

8 

Розробка графіків виконання дипломних  

проєктів, графіків проведення консультацій та  

періодичного контролю готовності виконання 

дипломних проєктів. Здійснення контролю за 

виконанням кваліфікаційних робіт (дипломних 

проєктів) 

квітень-

червень 

2023 р. 

зав. відділення 

 

9 

Сприяння залученню студентів в позаурочний час 

до технічної творчості, суспільно корисної праці 

спрямованої на підсилення матеріально-технічної 

бази коледжу та надання технічної допомоги у 

функціонуванні підрозділів коледжу 

за 

необхіднос

ті 

зав. відділення,  

заступник 

директора з 

навчальної 

роботи, заступник 

директора з АГР 



48 

 

1 2 3 4 

10 Участь в організації спортивних заходів 
згідно з  

планом 

зав. відділення,  

куратори  груп 

11 Відвідування виховних годин постійно зав. відділення 

12 

Організація профорієнтаційної роботи на 

відділенні щодо інформування студентів 

механізмів реалізації ступеневої освіти 
постійно зав. відділення 

13 

Здійснення зворотного зв’язку зі здобувачами 

освіти щодо їх задоволеності формами і методами 

навчання (опитування, анкетування) 

постійно 
зав. відділення 

куратори  груп 

ІІ.  Заходи, спрямовані на підвищення ефективності освітнього процесу 

1 
Участь в організації проведення проміжного 

контролю знань студенів  

листопад 

2022 р., 

березень 

2023 р. 

зав. відділення 

2 

Участь в організації проведення зрізів знань 

студенів (директорських контрольних робіт) 

 

згідно з  

графіком 

зав. відділення, 

голови циклових 

комісій 

3 

Організація роботи зі студентами щодо 

відвідування, успішності, ліквідації 

заборгованості. Робота зі студентами, які мають 

прогалини у знаннях, із залученням органів 

студентського самоврядування 

постійно 

зав. відділення, 

голова  

Студентської ради 

4 

Здійснення контролю за проведенням семестрових 

іспитів, захисту курсових проєктів, участь у 

роботі КК і ЕК 

згідно з  

графіком  

 

зав. відділення 

 

5 
Відвідування занять, проведення бесід з 

викладачами, які працюють на відділенні 

постійно зав. відділення 

6 

Інформування про стан успішності студентів 

відділення і відвідування занять на педагогічних 

радах згідно з  порядком денним 

згідно з  

графіком 

проведення 

педрад 

 

зав. відділення 

7 
Залучення роботодавців (стейкхолдерів) до участі 

в організації освітнього процесу на відділенні 
постійно 

зав. відділення, 

голови циклових 

комісій 

8 
Розвиток форм самоврядування серед студентів, 

зв’язок із студентською радою коледжу 
постійно 

зав. відділення, 

голова  

Студентської ради 

9 
Організація заходів з популяризації академічної 

доброчесності серед здобувачів освіти 
постійно 

заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи зав. 

відділення  

ІІІ. Заходи, спрямовані на зміцнення дисципліни студентів 

1 
Щоденний облік відвідування, контроль і аналіз 

пропусків занять 
постійно зав. відділення 

2 

Робота зі студентами, схильними до 

правопорушень та пропусків занять без поважних 

причин, з метою  попередження злочинності серед 

студентської молоді 

постійно 

заступник 

директора з 

виховної роботи, 

зав. відділення 
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3 

Спрямування роботи активу груп, органів 

студентського самоврядування, кураторів  груп, 

викладачів на зміцнення дисципліни студентів 

постійно 

зав. відділення, 

куратори  груп, 

голова 

Студентської ради 

ІV. Організація навчальної роботи 

1 
Проведення профорієнтаційної роботи серед 

населення та шкільної молоді  
постійно зав. відділення 

2 

Участь у проведенні науково-практичних 

конференцій, зустрічей з провідними 

спеціалістами галузі 

постійно зав. відділення 

3 
Бесіди з кураторами груп про стан навчально-

виховної роботи в групах 
постійно 

зав. відділення,  

 

4 Проведення індивідуальних зустрічей з батьками за потреби 
зав. відділення, 

куратори груп 

5 
Організація участі студентів у заходах коледжу та 

загальноміських заходах 
постійно 

зав. відділення, 

куратори  груп  

6 

Організація заходів щодо інформування студентів 

про механізм реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії та формування індивідуального 

навчального плану студента 

постійно зав. відділення 

7 
Координація процесу вибору студентами 

індивідуальної освітньої траєкторії 
постійно зав. відділення 

 

ПЛАН 

 РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

І. Організація роботи щодо професійної підготовки слухачів 

1 Розробити нові освітні програми навчальних 

фахових практик для студентів денної форми 

навчання 

до початку 

навчального 

року 

зав. відділення, 

методисти 

відділення, 

викладачі 

спецдисциплін 

2 Здійснити роботу щодо затвердження освітніх 

програм навчальних фахових практик для 

студентів денної форми навчання 

до початку 

навчального 

року 

зав. відділення 

3 Поновити договори з підприємствами-

роботодавцями нафтогазової галузі з приводу 

навчання їх працівників для здобуття 

робітничих професій (підготовка, 

перепідготовка, підвищення кваліфікації) 

протягом 

навчального 

року  

зав. відділення, 

методисти 

відділення 

4 Переглянути і поновити договори з 

нафтогазовими підприємствами щодо 

професійно-практичної підготовки слухачів з 26 

робітничих професій 

протягом 

навчального 

року 

зав. відділення, 

методисти 

відділення 

5 Викладачам загальнотехнічних і спеціальних 

дисциплін продовжувати удосконалювати 

дистанційні курси професійної освіти в системі 

інтерактивно-дистанційного навчання 

постійно Викладачі 

спеціальних 

дисциплін 
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6 Продовжувати роботу з набору слухачів на 

навчання шляхом активізації профорієнтаційної 

роботи серед студентів Національного 

університету імені Юрія Кондратюка, фахового 

коледжу та працівників підприємств 

нафтогазового комплексу 

постійно зав. відділення, 

методисти 

відділення, 

секретар 

відділення 

7 Моніторити наповнюваність викладачами 

відповідними сучасними навчальними і 

практичними матеріалами дистанційних курсів 

платформи Moodle 

протягом 

навчального 

року 

методисти 

відділення 

8 Співпрацювати з представниками Управління 

Держпраці в Полтавській області 

постійно зав. відділення 

9  Продовжувати удосконалювати сторінку 

відділення професійної освіти на сайті коледжу 

постійно зав. відділення 

10 Працювати над оновленням рекламних 

проспектів з надання освітніх послуг, 

пов`язаних із набуттям робітничих професій 

постійно зав. відділення, 

методисти 

відділення, 

секретар 

відділдення 

11  Враховувати особливості професійної освіти в 

умовах воєнного стану 

протягом дії 

воєнного 

стану 

зав. відділення, 

методисти 

відділення, 

секретар 

відділення 

ІІ. Організація роботи зі студентами заочної форми навчання 

1 Проводити профорієнтаційну роботу з метою 

залучення абітурієнтів до навчання на заочній 

формі 

постійно зав. відділення, 

методисти 

відділення, 

секретар 

відділення  

2 Ознайомитися з особовими справами студентів 

заочної форми нового набору 

вересень зав. відділення 

3 Перевірити списки студентів груп нового 

набору заочної форми навчання  

вересень зав. відділення 

4  Скласти індивідуальні графіки виконання 

навчального плану для студентів заочної форми 

навчання 

вересень зав. відділення 

 

5 Оформити навчальні журнали груп вересень зав. відділення 

6 Оформити індивідуальні навчальні плани  

студентів нового набору заочної форми 

навчання  

до першої 

сесії 

зав. відділення 

7 Складати розклади занять студентів заочної 

форми навчання 

до початку 

сесій 

зав. відділення 

8 Забезпечувати своєчасний виклик студентів-

заочної форми навчання на сесії 

постійно зав. відділення 

9 Знайомити студентів з їх правами та 

обов’язками  

під час 

сесій 

зав. відділення 

10 Проводити роз’яснювальну роботу серед 

студентів з метою недопущення порушень 

дисципліни 

під час 

сесій  

зав. відділення 



51 

 

1 2 3 4 

11 Контролювати дотримання студентами 

принципів академічної доброчесності та  правил 

внутрішнього розпорядку фахового коледжу 

протягом 

навчального 

року  

зав. відділення 

12 Здійснювати перевірку дистанційних курсів у 

СІДН коледжу для студентів заочної форми 

навчання на платформі Moodle 

протягом 

навчального 

року 

зав. відділення 

13 Вести облік надходження та видачі викладачам 

для перевірки домашніх  контрольних робіт 

студентів заочної форми навчання 

протягом 

навчального 

року 

зав. відділення 

14 Здійснювати контроль за своєчасністю 

перевірки домашніх контрольних робіт 

викладачами, строками та якістю рецензування 

домашніх контрольних робіт 

протягом 

навчального 

року  

зав. відділення 

15 Організовувати повторне рецензування  

контрольних робіт 

протягом 

навчального 

року 

зав. відділення 

16 Здійснювати контроль за виконанням 

студентами графіків написання  контрольних 

робіт, здачі заліків та екзаменів 

протягом 

навчального 

року 

зав. відділення 

17 Контролювати навчальну дисципліну студентів протягом 

року 

зав. відділення 

18 Організовувати підготовку документації на 

проходження студентами заочної форми 

навчання фахової практики 

до 

проходженн

я практики 

заступник 

директора з 

навчальної роботи 

19 Контролювати строки та якість оформлення 

студентами документації про проходження 

фахової практики 

під час 

практики 

зав. відділення 

20 Підготувати документацію до кваліфікаційної 

роботи  

травень- 

червень 

зав. відділення 

 

21 Підтримувати зв’язок з випускниками з метою 

моніторингу їх професійного становлення 

постійно зав. відділення 

 
ПЛАН РОБОТИ 

ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ СТУДЕНТІВ  

№ 

п/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 2 3  

І. Організаційна робота 

1 

Прийом у члени Профспілки та постановка на 

профоблік здобувачів освіти; проведення з 

ними зустрічей та співбесід, збір заяв, взяття та 

зняття з профспілкового обліку 

вересень 

2022 

 

заступник голови 

профкому 

2 

Складання, перевірка та оновлення списків 

осіб з числа пільгового контингенту (інвалідів, 

чорнобильців, дітей-сиріт,  студентів, які 

мають дітей, учасників бойових дій та їхніх 

дітей, зареєстрованих як внутрішньо 

переміщені особи та ін.) 

вересень-

жовтень  

2022 р. 

голова  профкому, 

заступник 

директора з 

виховної роботи, 

куратори 

3 Співпраця зі студентською радою  
упродовж 

року 

голова  профкому 
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1 2 3  

4 Провести профспілкові збори в групах 

першого року навчання, затвердити профоргів 

груп. 

жовтень 

2022 р. 

голова  профкому, 

профорги груп 

5 Проводити заняття з профоргами груп першого 

року навчання щодо питань: 

− завдання і роль профспілок на 

сучасному етапі; 

− про роботу профорга в академічній 

групі. 

 

 

жовтень 

2022 р. 

       

голова  профкому 

6 

Проводити засідання профкому з питань: 

− права та обов’язки членів профспілки, 

роль профорга у громадському житті 

групи; 

− порядок сплати членських внесків;  

− організація та проведення виховних та 

спортивних заходів  у коледжі; 

− організація роботи ради гуртожитку;  

− порядок надання матеріальної допомоги 

студентам;  

− порядок використання коштів 

профбюджету. 

 

 

 

вересень 

2022 р. 

 

жовтень  

2022 р. 

січень 

2023 р. 

 

 

голова  профкому 

7 

Брати участь у заходах, присвячених 

знаменним подіям,  святам: 

− День знань; 

− Посвята у студенти; 

− День міста; 

− День захисників і захисниць України;  

− День працівників освіти; 

− Міжнародний день студентів;  

− Зустріч Нового року; 

− День Святого Валентина; 

− Міжнародний день прав жінок і миру; 

− День геолога; 

− Міжнародний День здоров’я; 

− День пам'яті та примирення; 

− випуск молодих фахівців. 

 

 

вересень 

вересень 

вересень 

жовтень 

жовтень 

листопад 

грудень 

лютий 

березень 

квітень 

квітень 

травень 

червень 

голова  профкому 

8 

Провести анкетування студентів першого року 

навчання з метою виявлення інтересів та 

потреб 

 

вересень-

жовтень  

2022 р. 

заступник голови 

профкому, 

студрада 

9 

Співробітництво з адміністрацією університету 

щодо створення належних умов навчання і 

проживання у гуртожитках 

упродовж 

року 

голова  профкому, 

заступник голови 

профкому 

10 

Участь у рейдах-перевірках гуртожитків 

коледжу з питань дотримання належних 

житлово-побутових умов 

згідно з 

графіком 
голова  профкому 



53 

 

1 2 3  

11 
Проведення роботи з мотивації до 

профспілкового членства 
постійно 

голова  профкому, 

заступник голови 

профкому 

12 

Проведення семінарів, навчальних тренінгів, 

для профактиву та мастер-класів з основних 

напрямків діяльності первинних 

профспілкових організацій 

згідно з 

планом 
голова  профкому 

13 

Співпраця з органами студентського 

самоврядування коледжу та студентським 

науковим товариством  

упродовж 

року 
голова  профкому 

ІІ. Культурно-масова та спортивна робота 

1 

Залучати студентів до активної участі у 

культмасових заходах коледжу та 

волонтерському русі 

упродовж 

року 

голова  профкому, 

заступник голови 

профкому 

2 

Брати участь в організації святкового 

привітання викладачів до Дня працівників 

нафтової, газової та нафтопереробної 

промисловості та Дня працівника освіти 

вересень, 

жовтень 

2022 р. 

голова  профкому, 

профорги 

3 
Взяти участь в організації відзначення Дня 

студента  

листопад 

2022 

голова  профкому, 

профорги 

4 
Долучитися до проведення благодійних акцій і 

проєктів 

упродовж 

року 

голова  профкому, 

профорги 

5 
Організувати участь студентів у створенні 

креативних зон до новорічних свят 

грудень 

2022 

голова  профкому, 

профорги 

6 
Взяти участь в організації святкового заходу 

до Дня закоханих 

лютий 

2023 

голова  профкому, 

профорги 

7 
Пропагувати здоровий спосіб життя серед 

студентської молоді  
протягом року 

голова  профкому, 

профорги 

8 

Взяти участь в організації змагань з найбільш 

популярних видів спорту спільно з 

викладачами фізичного виховання 

упродовж 

року 

голова  профкому, 

профорги 

9 

Заохочувати спортивні команди коледжу до 

участі у змаганнях, які проводяться на рівні 

міста, області 

упродовж 

року 

голова  профкому, 

профорги 

10 

Організувати та забезпечити проведення 

Міжнародного Дня здоров’я спільно з 

викладачами фізичного виховання  

квітень 

2023 

голова  профкому, 

профорги 

ІІІ. Робота з покращення житлово-побутових умов в гуртожитках 

1 Брати участь у зборах мешканців гуртожитку протягом року голова  профкому 

2 Брати участь у засіданнях Ради гуртожитку  протягом року голова  профкому 

3 

Систематично перевіряти санітарний стан 

кімнат, де проживають студенти; виконання 

мешканцями правил внутрішнього розпорядку 

у гуртожитках 

протягом року 

голова  профкому, 

профорги 

4 
Провести конкурс на кращі студентські 

кімнати гуртожитків 
квітень 

голова  профкому, 

профорги 
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1 2 3  

5 
Сприяти покращенню житлово-побутових 

умов проживання студентів у гуртожитку 
протягом року 

голова  профкому 

ІV. Участь у навчально-виховній роботі  

1 
Брати участь у роботі комісії з профілактики 

правопорушень 

упродовж 

року 

голова  профкому 

2 
Брати участь у роботі ради  кураторів груп упродовж 

року 

голова  профкому 

3 

Організовувати зустрічі з учасниками АТО, 

УБД; представниками підприємств 

нафтогазовидобувного комплексу 

упродовж 

року 

голова  профкому, 

профорги 

4 
Брати участь у засіданні стипендіальної комісії упродовж 

року 

голова  профкому 

VІІ. Фінансова робота  

1 Затвердити кошторис на 2023 фінансовий рік лютий 
голова  профкому 

2 
Систематично контролювати правильність та 

вчасність заповнення "Книги - головної" 
протягом року 

голова  профкому 

3 

Підготовка до проводення інвентаризації 

матеріальних цінностей, що знаходяться на 

обліку у профкомі 

листопад 

голова  профкому 

4 

Вчасно подавати звітність до Фонду 

соціального страхування, ДПІ, Центрального 

Комітету профспілки 

протягом року 

голова  профкому 

 

ПЛАН 

РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ 

Основні завдання і функції 
 

 Діяльність бібліотеки спрямована на забезпечення повного, якісного і оперативного 

бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, викладачів, 

співробітників коледжу та інших категорій читачів згідно з їх інформаційними запитами на 

основі широкого доступу до книжкових фондів. 

 Основним завданням сучасної бібліотеки є пошук нових форм і методів бібліотечно-

бібліографічної діяльності, які передбачають певні зміни в організації бібліотечного 

простору та оптимізації доступу користувачів до інформаційних ресурсів. Масові заходи та 

книжкові виставки є основою для проведення сучасних інтегрованих уроків, лекцій та 

різноманітних зібрань, де через книгу пропагуються та розкриваються загальнолюдські 

цінності, історична, наукова та культурна спадщина.  
 

План роботи за напрямами 

I. Організаційна робота 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 2 3 4 

1 
Вибрати з числа студентів бібліотечний актив 

вересень 
зав. бібліотеки 

студрада 

2 
Забезпечити працівників бібліотеки необхідним 

канцелярським приладдям 
протягом 

року 
зав. бібліотеки 
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II. Обслуговування користувачів 

1 

Для груп нового набору проводити екскурсії по 

бібліотеці, роз’яснювати  їм правила користування 

бібліотекою 

вересень 

зав. бібліотеки, 

бібліотечні 

працівники 

2 

Виховувати культуру читання. Знайомити з 

методами самостійної роботи з навчальною 

літературою.  

вересень-

жовтень 

бібліотечні 

працівники 

3 

Проводити заходи з питань національної 

української культури, відродження традицій. 

Оновлювати постійно діючий етнографічний 

куточок: «Стару традицію, мов світ, ми бережем , 

як святість» 

протягом 

року 

бібліотечні 

працівники 

4 

Для популяризації бібліотечних фондів, 

відзначення знаменних та пам’ятних дат, народних 

та професійних свят організувати виставку - 

календар та проводити різноманітні культурно-

просвітницькі заходи: відкриті перегляди 

літератури, диспути, тематичні вечори, 

літературно-мистецькі зустрічі 

протягом 

року 

зав. бібліотеки, 

бібліотечні 

працівники 

 

5 
Здійснювати індивідуальне і колективне 

інформування користувачів про нові надходження 

по мірі 

надходження 

зав. бібліотеки, 

 

6 

Використовувати фонди інших бібліотек за 

допомогою системи МБА для забезпечення 

викладачів та студентів необхідною інформацією  

протягом 

року 

зав. бібліотеки 

 

7 
Проводити роботу  з ліквідації заборгованості 

серед читачів 

протягом 

року 

працівники 

бібліотеки 

студрада 

8 Провести аналіз формулярів користувачів 
червень-

липень 

бібліотечні 

працівники 

9 Провести перереєстрацію користувачів серпень 
працівники 

бібліотеки 

10 

Підготувати формуляри для запису нових 

користувачів до бібліотеки 

 

серпень 
бібліотечні 

працівники 

ІІІ. Формування національної свідомості, моральних цінностей, 

виховання громадської гідності 

1 
Книжково-інформаційна виставка до Дня Гідності 

та Свободи  
листопад 

бібліотечні 

працівники 

2 
Інформаційна виставка до Дня Незалежності 

України 
серпень 

зав. бібліотеки 

 

3 
Книжкова виставка до Дня української писемності 

та мови 
листопад 

бібліотечні 

працівники 

4 
Інформаційна виставка до Міжнародного дня 

рідної мови 
лютий 

бібліотечні 

працівники 

5 Книжкова виставка до Дня Європи травень 
бібліотечні 

працівники 

6 
Експозиція до Дня вишиванки 

травень 
бібліотечні 

працівники 

7 Інформаційна виставка: «Закон. Право. Підліток» постійно 
бібліотечні 

працівники 

https://korali.info/svyata/den-vishivanki.html
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ІV. Художньо-естетичне виховання 

1 
Інформаційна виставка до 150-річчя від дня 

народження С.Крушельницької 
вересень 

бібліотечні 

працівники 

2 
Інформаційна виставка до 150-річчя від дня 

народження Б. Лепкого 
листопад 

бібліотечні 

працівники 

3 
Інформаційна виставка до 300-річчя від дня 

народження Г.Сковороди 
грудень 

бібліотечні 

працівники 

4 
Книжкова-інформаційна виставка до 225-річчя від 

дня написання «Енеїди», І. Котляревського 
березень 

бібліотечні 

працівники 

5 
Книжкова виставка до дня народження Т. Г. 

Шевченка 
березень 

бібліотечні 

працівники 

6 
Цикл персональних виставок -  «Видатні 

особистості» 

протягом 

року 

зав. бібліотеки, 

працівники 

бібліотеки 

7 «Бібліотекар радить, читач обирає» 
протягом 

року 

зав. бібліотеки, 

працівники 

бібліотеки 

8 «Літературні новинки» 
по мірі 

надходження 

бібліотечні 

працівники 

V. Трудове виховання 

1 

Виставка-консультація «Самостійна робота з 

джерелом інформації» 
протягом 

року 

зав. бібліотеки, 

працівники 

бібліотеки 

2 

Інформаційна виставка: «Для вас, дипломники» 
протягом 

року 

зав. бібліотеки, 

працівники 

бібліотеки 

3 
Інформаційна виставка: «Твої помічники в 

навчанні» 
протягом 

року 

зав. бібліотеки, 

працівники 

бібліотеки 

VI. Військово- спортивне виховання та пропаганда здорового способу життя 

1 
Виховний захід до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом 
грудень 

працівники 

бібліотеки 

2 
Інформаційна виставка до Дня українського 

козацтва 
жовтень 

працівники 

бібліотеки 

3 
Інформаційна виставка до Дня Збройних сил 

України 
грудень 

працівники 

бібліотеки 

4 
Інформаційна виставка до Всесвітнього дня 

здоров'я  
квітень 

працівники 

бібліотеки 

VIІ. Формування бібліотечного фонду 

1 
Комплектування фонду бібліотеки згідно з 

освітньо-професійними, освітніми програмами 

протягом 

року 
зав. бібліотеки 

2 
Пошук альтернативних способів поповнення 

фондів 
протягом 

року 
зав. бібліотеки 

3 

Поповнення фонду бібліотеки науково-

методичною літературою з  питань виховної 

роботи 

протягом 

року 
зав. бібліотеки 

4 Передплата періодичних видань на 2023 рік січень зав. бібліотеки 
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1 2 3 4 

5 
Проведення дрібного ремонту книг  протягом 

року 

працівники 

бібліотеки 

6 
Перевірка розстановки бібліотечного фонду згідно 

класифікаційної таблиці 

протягом 

року 

працівники 

бібліотеки 

7 
Вилучення з фонду  застарілої, зношеної та 

російськомовної літератури 

протягом 

року 

працівники 

бібліотеки 

VІІІ. Довідково-бібліографічна робота 

1 

Інформаційна допомога у підборі матеріалу для 

занять, семінарів, контрольних, самостійних, 

курсових робіт, написання рефератів  

протягом 

року 

працівники 

бібліотеки 

2 
Підготовка матеріалів для проведення виховних 

годин в групах 

протягом 

року 

працівники 

бібліотеки 

3 

Бібліографічні консультації щодо використання 

електронних ресурсів орієнтованих на організацію 

інформаційного самообслуговування користувачів 

протягом 

року 

працівники 

бібліотеки 

4 
Надання користувачам бібліографічних довідок  протягом 

року 

працівники 

бібліотеки 

5 
Надання доступу до інформаційних ресурсів, що 

знаходяться за межами бібліотеки 

протягом 

року 

працівники 

бібліотеки 

6 
Організація книжкових виставок нових 

надходжень до бібліотеки та „ Дні інформації” 

по мірі 

надходження 

працівники 

бібліотеки 

7 
Поповнення каталогів  

(алфавітний, систематичний) 

по мірі 

надходження 

працівники 

бібліотеки 

8 
Редагування каталогів та картотек, створення 

нових актуальних рубрик 

протягом 

року 

працівники 

бібліотеки 

IХ. Підвищення кваліфікації 

1 

Пройти підвищення кваліфікації відповідно до 

плану підвищення кваіфікації 
протягом 

року 

зав. бібліотеки, 

працівники 

бібліотеки 

2 

Самоосвіта та саморозвиток бібліотечних 

працівників з метою підвищення рівня професійної 

майстерності  

постійно 

зав. бібліотеки, 

працівники 

бібліотеки 

3 

Участь у міських, обласних, всеукраїнських 

заходах для бібліотечних працівників щомісяця 

зав. бібліотеки, 

працівники 

бібліотеки 
 

ПЛАН  

РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 2 3 4 

I. Організаційна  робота 

1 
Розробити план спортивно-масових заходів, 

положення про спортивні змагання в коледжі 

до поч. навч. 

року 

викладачі 

фіз.виховання 

2 
Провести вибори фізоргів навчальних груп до 

19.09.2022 
куратори груп 

3 
Систематично інформувати студентів про спортивні 

досягнення команд коледжу й окремих спортсменів 

протягом 

року 

викладачі фіз. 
виховання 
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1 2 3 4 

4 

Розподілити студентів  до основної, підготовчої і 

спеціальної медичних груп за результатами 

медичного огляду  

до 

10.10.2022  

викладачі 

фізичного 

виховання, 

медсестра 

ІІ. Навчально-методична робота 

1 
Розробити план роботи з фізичного виховання на 

2022-2023 навчальний рік  

до поч. навч. 

року 

викладачі 

фізичного 

виховання 

2 
Проводити збори й тренінги з фізоргами 

навчальних груп   

1 раз на 

2 місяці 

викладачі 

фізичного 

виховання 

3 
Організувати заняття в спеціальних медичних 

групах 

до 

10.10.2022 р. 

викладачі 

фізичного 

виховання 

4 
Скласти план роботи секцій  фізичного 

виховання на 2022-2023 навчальний рік 

до 

19.09.2022 р. 

викладачі 

фізичного 

виховання 

5 Організувати роботу спортивних секцій 
1 раз на 

тиждень 

викладачі 

фізичного 

виховання 

6 
Провести щорічне оцінювання фізичної 

підготовленості студентів коледжу 

упродовж 

року 

викладачі 

фізичного 

виховання 

ІІІ. Спортивно-масова робота 

1 

Провести  спортивні змагання  з таких видів 

спорту: 

 настільний теніс (юнаки); 

 настільний теніс (дівчата); 

 мініфутбол (юнаки); 

 волейбол (юнаки); 

 волейбол (дівчата); 

 шахи (юнаки); 

 шахи (дівчата); 

 кульова стрільба; 

 кульова стрільба (викладачі та 

співробітники); 

 стрибки у довжину з розбігу 

упродовж 

року 

викладачі фіз.  

виховання та 

викладач 

Захисту 

України, 

завідувачі 

відділень  

2 Підготувати та провести  День здоров'я  
квітень 

2023 року 
викладачі 

фіз.виховання 

3 
Готувати студентів до участі у спортивних 
змаганнях серед закладів фахової передвищої 
освіти 

упродовж 
року 

викладачі 
фізичного 
виховання 

4 
Брати участь у спортивних заходах 
Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» 

згідно з 
планом 
роботи  

викладачі 
фізичного 
виховання 

5 
Залучати студентів до участі у спортивних 
заходах в онлайн-форматі 

упродовж 
року 

викладачі 
фізичного 
виховання 

6 
Провести туристичні походи для студентів 1–3 
курсів 

упродовж 
року 

викладачі фіз. 
виховання 
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1 2 3 4 

ІV. Пропагування здорового способу життя 

1 

Проводити роз’яснювальну роботу серед 

студентів коледжу про значення фізичного 

виховання для здоров'я людини  

 

упродовж 

року 

викладачі 

фізичного 

виховання 

2 

Проводити тренувальні збори команд перед 

участю в спартакіаді міста серед закладів фахової 

передвищої освіти 

упродовж 

року 

викладачі 

фізичного 

виховання 

3 

Проводити інформаційні заходи, тренінги, бесіди 

для студентів груп нового наборуз тем: 

 «Про фізичне тренування»; 

 «Режим праці і відпочинку» 

 «Дотримання правил особистої гігієни»;  

 «Повноцінне раціональне харчування» 

упродовж 

року 

викладачі 

фізичного 

виховання 

V. Робота з матеріально-технічного забезпечення 

1 
Підготувати до проведення навчальних занять 

спортивні майданчики та спортивну залу коледжу 

до початку 

навчального 

року 

викладачі 

фізичного 

виховання 

2 

Перевірити  технічний стан спортивних снарядів, 

спортивного інвентарю, спортивної зали, кімнати 

та спортивних майданчиків  

до початку 

навчального 

року 

викладачі 

фізичного 

виховання 

3 Оновлювати необхідний спортивний інвентар  
упродовж 

року 

завідувач 

спортивої зали 

ПЛАН РОБОТИ  

З ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНАКІВ  

ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 
Виконавець 

1 2 3 4 

І. Організаційна робота 

1 

Підготувати нормативні документи з 

допризовної підготовки студентів на  

2022-2023 навчальний рік: 

 наказ про організацію та проведення 

занять з предмета «Захист України» 

 наказ про призначення командирів 

взводів і відділень 

вересень-

жовтень 

директор, 

викладач предмета 

«Захист України» 

2 

Перевірити технічний стан існуючого 

спортивного інвентарю, станка кріплення 

зброї, підставок для зброї та кулеприймача в 

стрілецькому тирі та спортивному 

майданчику 

серпень 

комісія ПКНГ 

Національного 

універитету імені 

Юрія Кондратюка, 

викладач предмета 

«Захист України» 

3 

Провести позааудиторні заходи, виховні 

години, спрямовані на розвиток мотивації 

до захисту Української держави і служби у 

Збройних силах України 

упродовж року 

викладач предмету 

«Захист України», 

куратори 



60 

 

1 2 3 4 

4 

Перевірити технічний стан, умови та 

порядок зберігання пневматичної, 

навчально-габаритних вісових макетів і 

навчальної зброї в кімнаті зберігання зброї 

вересень 

комісія ПКНГ 

Національного 

універитету імені 

Юрія Кондратюка, 

викладач предмету 

«Захист України» 

5 

Організувати приписку студентів-юнаків  

2005 року народження до призовної 

дільниці Полтавського об’єднаного міського 

військового комісаріата 

листопад 

2022 р.– 

 січень 2023 р. 

викладач предмету 

«Захист України», 

куратори, сестра 

медична, завідувачі  

відділень 

ІІ. Організація військово-патріотичної роботи 

1 
Організувати екскурсії до Музею локальних 

війн ХХ століття 
жовтень-січень 

викладач предмету 

«Захист України», 

куратори  

2 

Провести зустрічі студентів коледжу з 

ветеранами Збройних Сил України, 

учасниками бойових дій  

грудень 2022 р. 

– квітень2023 

р. 

викладач предмета 

«Захист України» 

ІІІ. Організація та проведення змагань 

4 

Організувати проведення змагань на 

першість коледжу серед студентських груп 

та особистого заліку: 

 з кульової стрільби із пневматичних 

пістолетів та гвинтівок; 

жовтень, 

грудень, 

травень 

викладач предмета 

«Захист України», 

сестра медична, 

студентська рада 
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ПЛАН РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 
 

№ 

з/п 

Питання, що виносяться на засідання 

педагогічної ради 
Термін Доповідач 

1 2 3 4 

1 

1. Про склад педагогічної ради та вибори 

секретаря 

серпень 

директор коледжу 

2. Завдання педагогічного колективу на 

2022-2023 н.р. та організація освітнього 

процесу в умовах дії правового режиму 

воєнного стану в Україні. 

директор коледжу 

3. Затвердження плану роботи коледжу на 

2022-2023 н.р. відповідно до основних  
напрямків Стратегічного плану  розвитку 

коледжу. 

директор коледжу 

4. Про особливості вступної кампанії  

2022 року, стан формування контингенту 

студентів, завдання колективу щодо 

підвищення ефективності 

профорієнтаційної роботи.  

відповідальний секретар 

приймальної  комісії  

5. Поточні питання  

2 

1. Аналіз результатів вхідного 

контролю студентів І курсу з предметів із 

переліку ДПА у форматі ЗНО  

листопад 

заступник директора з 

навчальної роботи; 

 голови відповідних ЦК  

2.  Про підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у 2022 році. 

Затвердження орієнтовного плану 

підвищення кваліфікації на 2023 рік 

заступник директора з 

методичної роботи 

3. Навчально-методичне забезпечення 

освітніх компонентів як чинник 

ефективного освітнього процесу та засіб 

реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії студентів  

методист 

4. Про формування Каталогу ВНД за 

відповідними ОПП на наступний 

навчальний рік. 

заступник директора з 

методичної роботи 

5. Поточні питання 
 

3 

1. Результати навчання студентів як 

показник якості освітнього процесу в 

коледжі (аналіз освітньої діяльності 

січень 
завідувачі відділень 
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педагогічного колективу й студентів  

у І-му семестрі) 

2.  Розвиток загальних 

компетентностей студентів  як чинник 

успішного професійного становлення. 

заступник директора з 

навчальної роботи 

3. Про фінансову діяльність коледжу  

у 2022 році головний бухгалтер 

4. Поточні питання 
 

4 

1.  Практична реалізація системи 

виховної роботи в коледжі. 

квітень 

заступник директора з 

виховної  роботи 

2. Взаємодія з роботодавцями як засіб 

органічного поєднання теоретичного та 

практичного навчання в системі 

підготовки компетентного фахівця 

заступник директора з 

навчальної роботи 

3. Поточні питання 
 

5 

1. Підсумки атестації випускників і 

студентів коледжу у 2022-2023 н.р. 

червень 

голови циклових комісій 

 

2. Підсумки весняно-літньої заліково-

екзаменаційної сесії 

завідувачі відділень 

 

3. Підсумки діяльності педагогічного 

колективу у 2022-2023 навчальному році. 

Стан реалізації завдань, визначених 

Стратегією розвитку Фахового коледжу на 

2021-2026 рр. 

директор коледжу; 

заступник директора з 

навчальної роботи; 

заступник директора з 

методичної роботи 

3. Поточні питання  

 

 

 

 


