
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

„ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 40 м. НОВОУКРАЇНКА” 

 

Наказ  

31 січня 2022 року                                                                            № 14 
м. Новоукраїнка 

 

Про затвердження 

плану - контролю  

освітнього  процесу  

на лютий місяць 2022 року 

 

         

   На підставі плану роботи  закладу на 2021 – 2022 рік, з метою ефективного 

управління освітньою  діяльністю училища, 

 

Н А К АЗ У Ю: 

 

1. Затвердити план заходів контролю освітнього процесу в училищі. 

2. План заходів довести до відома відповідальних посадових осіб на нараді 

при директорові та розмістити на сайті закладу. 

3. План заходів довести до відома педагогічних працівників на ІМН та 

розмістити в кабінетах директора та відповідальних осіб. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

              Директор     Наталія СЕРБІНА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

Наказом від 31.12.2022 року № 14 

 
План  

 контролю освітнього процесу на лютий 2022 року 
 

№ 

з/п 
Зміст заходу Форми узагальнення 

Відповідальні посадові 

особи 

1. 

Виконання протиепідемічних та 

організаційних заходів із протидії 

розповсюдження COVID-19 

Нарада при 

директорові 

Посадові особи відповідно 

до наказу 

2. 

Відвідування учнями навчальних 

занять з дотриманням 

протиепідемічних заходів. 

ІМН, наказ 
Заступник директора з 

НВхР 

3. 
Дотримання вимог законодавства 

при проведенні реєстрації на ЗНО 

Відповідна 

документація 

Заступник директора з 

НВхР 

4. 
Виконання плану заходів по 

розбудові ВСЗЯО в закладі 

Нарада при 

директорові 

Заступники директора 

Методист 

Старший майстер 

Голови МК 

5. 
Контроль роботи гуртків та 

спортивних секцій 
ІМН 

Заступник директора з 

НВхР, керівник 

фізвиховання 

6. 
Атестація педагогічних працівників, 

результати підвищення кваліфікації 
ІМН Методист 

7. 

Роль учнівського самоврядування в 

організації позаурочної діяльності 

учнів,участі в проектній діяльності 

 

ІМН 

Соціальний педагог 

Практичний психолог  

Керівники гуртків 

8. 

Виконання плану заходів з питань 

цивільного захисту населення та 

здійснення загальновійськової 

підготовки громадян України до 

національного спротиву 

Нарада при 

директорові,наказ 

Заступники директора 

Керівник фізвиховання 

Викладачі предмету 

Захист України 

9. Проходження опалювального сезону 
Нарада при 

директорові 
Зав. господарством 

10. 
Закупівлі за державні кошти за 

системою ProZZoro 

Засідання 

тендерного комітету 

Посадові особи тендерного 

комітету 

11 

Виконання Закону України «Про 

відкритість використання публічних 

коштів» та Закону України «Про 

освіту» ст. 30. 

Нарада при 

директорові 

Головний 

бухгалтер,юрисконсульт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контроль уроків загальноосвітньої та професійно – теоретичної 

підготовки 

 
№ 

з/п 
Професія, предмет Викладач 

Форма 

узагальнення 
Відповідальні 

1. 

Предмети професійно-

теоретичної підготовки з 

професії «Слюсар з 

ремонту 

сільськогосподарських 

машин та устаткування; 

тракторист – машиніст с\г 

виробництва» 

Іщенко О.М. 

Засідання 

педради 

наказ 

Адміністрація, 

методист 

2. 
Українська мова 

 
Зарудніцька А.О. 

Засідання 

педради 

наказ 

Адміністрація, 

методист 

3. Технології Іщенко Н.П. 

Засідання 

педради 

наказ 

Адміністрація, 

методист 

4. Фізика  Галушка К.В. 

Засідання 

педради 

наказ 

Адміністрація, 

методист 

 

Контроль уроків професійно – практичної підготовки 

 

№ 

з/п 
Професія, предмет Майстер в/н 

Форма 

узагальнення 
Відповідальні 

1. Кухар ; Кондитер 
 

Перебейнос Л.П. 

Засідання 

педради 

наказ 

Адміністрація, 

методист, 

ст. майстер 

2. 

«Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських 

машин та устаткування; 

тракторист – машиніст 

с\г виробництва» 

Канаховський С.О., 

Бубнов С.Л., 

Чернявський В.О. 

Засідання 

педради 

наказ 

Адміністрація, 

методист, 

ст. майстер 

 

 

 


