
Рішення засідання педагогічної ради 

 
1. Про затвердження плану підвищення кваліфікації на 2022 рік 

1. Затвердити план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 

2022 рік. 

2. Педагогічним працівникам після отримання документів про 

підвищення кваліфікації надавати їх ксерокопії для занесення в 

особову справу та використання в поточній роботі. 

3. Викладачам предметів загальноосвітньої підготовки: 

 протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації 

надавати до педагогічної ради училища клопотання про визнання 

результатів підвищення кваліфікації у суб’єктів, що не мають ліцензії 

на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність не за 

акредитованою освітньою програмою; 

 не пізніше 25 грудня надавати письмові річні звіти про підвищення 

кваліфікації для зберігання в особовій справі. 

 
2. Стан викладання навчальних предметів спеціальних дисциплін, 

дотримання педагогічними працівниками критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень, академічної доброчесності. 

 
1.На засіданнях методичних комісій розробити заходи з наступних 

питань: 

 використання ефективних форм і методів перевірки домашніх 

завдань; 

 використання сучасних методів проведення індивідуальних і 

групових консультацій для узагальнення  знань, умінь і навичок 

учнів; 

 посилити контроль над своєчасним корегуванням навчальних 

досягнень учнів, згідно Положення про ПТНЗ. 

 поповнення матеріально-технічної бази кабінетів та майстерень 

 поповнення КМЗ предметів. Термін виконання:ІІ семестр. 

Відповідальні : голови МК, викладачі, майстри в/н. 

2. Майстрам в/н , викладачам  проводити постійне спостереження по 

корегуванню навчальних досягнень  учнів , які мають прогалини в 

знаннях , початковий рівень навчальних досягнень. Термін виконання : 

постійно.Відповідальні: майстри в/н, викладачі. 

 

 



3. Система національно – патріотичного виховання та військово – 

спортивної підготовки в позаурочній роботі.   

 

ЗАХОДИ 

 До Концепції розвитку щоденного спорту в  

Державному навчальному закладі «Професійно – технічне училище № 40 

м. Новоукраїнка» 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні за виконання 

1 Осучаснення  форм організації проведення уроків. Протягом року Викладач фізкультури 

2 

Удосконалення методики проведення позаурочних 

заходів фізкультурно – оздоровчого спрямування для 

здобувачів освіти, батьків, педагогів 

Відповідно 

плану роботи. 

Керівник  фізичного 

виховання, спортивних 

гуртків. 

3 

Залучення здобувачів освіти до занять у гуртках, 

участі у спортивно – масових заходах. 

Протягом року, 

відповідно 

плану роботи 

Керівники гуртків, 

вихователь. 

4 

Формування навиків самостійного заняття руховою 

активністю та фізичними вправами, виконання в 

домашніх умовах завдань з фізичної культури, 

взаємозв’язок урочної та позаурочної форм роботи. 

Протягом року 

Викладач фізкультури, 

керівник гуртка 

5 

Організація та проведення щоденної рухової 

активності, фізкультурно – оздоровчих заходів з 

поєднанням традиційних та інноваційних підходів і 

форм проведення( челенжі, флешмоби, ранкова 

гімнастика, фізкультхвилинка, активні перерви, 

години здоров’я. 

Протягом року, 

постійно. 

Керівник фізичного 

виховання, медичний 

працівник, керівники 

гуртків. 

6 
Забезпечення індивідуального вибору виду рухової 

активності  під час організації заходів . 

Постійно, 

протягом року. 

Керівник фізичного 

виховання 

7 

Створення умов для самовираження і самореалізації 

під час уроків фізичної культури, участі у 

фізкультурно – оздоровчих заходах, незалежно від 

рівня підготовленості здобувачів освіти і наявності 

особливих освітніх потреб 

Постійно 

протягом року 

Керівник фізичного 

виховання, керівник гуртка, 

викладач фізичної 

культури, практичний 

психолог 

8 

Проведення відкритих уроків із залученням провідних 

спортсменів, тренерів, ветеранів спорту та виявлення 

талановитих здобувачів освіти з метою розвитку 

здібностей, самореалізації. 

Протягом року, 

відповідно 

плану 

Керівник фізичного 

виховання, викладач 

фізкультури, керівник 

спортивного гуртка. 

9 
Організація спортивних секцій для педагогічних 

працівників ( фітнес, аеробіка, йога) 
Протягом року 

Керівник фізичного 

виховання 

10 

Підвищення кваліфікації викладачів, керівників 

гуртків. 
Відповідно 

плану 

Керівник фізичного 

виховання, викладач, 

керівник гуртка. 

11 
Проведення профілактичних  та оздоровчих заходів, 

проведення моніторингу стану здоров’я.  
Постійно 

Сестра медична 

12 

Розробити план модернізації  об’єктів спортивної 

інфраструктури відповідно до сучасних  вимог 

освітнього процесу, інноваційних підходів. 

На період 

2022-2027 року 

Керівник фізичного 

виховання, технік з 

експлуатації приміщень, 

головний бухгалтер 

13 

Поповнення спортивним інвентарем та проведення  

поточних ремонтних робіт. 

Відповідно до 

потреб, 

протягом року 

Керівник фізичного 

виховання, завідуючий 

господарством 

14 Проведення спільних заходів з  національно – 

патріотичного виховання та військово – спортивної 

підготовки 

1 раз на 

квартал 

Керівник фізичного 

виховання, керівник гуртка, 

викладач Захисту України 



 

4. Підсумки право - виховної роботи у навчальних групах за 1 семестр 

2021-2022 н.р. Організація соціального супроводу учнів пільгової 

категорії . 

1. Продовжувати впроваджувати нові сучасні форм та методи 

індивідуально – виховної роботи з учнями , які потребують підвищеної 

педагогічної уваги та схильні  до  правопорушень. Термін виконання: 

постійно. Відповідальні: класні керівники, майстри виробничого 

навчання, соціально – психологічна служба. 

2. Застосування активних форм роботи (диспутів, вікторин, літературних  

і тематичних заходів, рингів, дискусій, тренінгів, квестів та ін.), що 

спрямовані на формування в учнів загальнолюдських цінностей та рис 

загальнолюдської моралі.Термін виконання: постійно. Відповідальний: 

вихователь, соціальний педагог, практичний психолог, керівники 

гуртків. 

3. Продовжувати систематичне спостереження серед учнів пільгової 

категорії  за відвідуванням уроків; контроль харчування; контроль за 

станом здоров’я, формування  засад здорового способу життя.Термін 

виконання: Постійно. Відповідальні: соціальний педагог , практичний 

психолог, класні керівники, майстри в/н , вихователь. 

4. Класним керівникам та майстрам в/н  при роботі з дітьми  пільгової та 

соціально незахищеної категорії звертати особливу увагу на 

індивідуальні особливості учнів, впроваджувати інноваційні форми 

спостереження та вивчення індивідуальних особливостей, поведінки 

здобувачів освіти. Термін виконання: постійно. Відповідальні: класні 

керівники, майстри в/н., практичний психолог. 

5. Практичному психологу  продовжувати корекційно – розвивальну 

роботу  з учнями, що мають відхилення в поведінці та потребують 

психологічної допомоги за результатами спостереження. Термін 

виконання: постійно. Відповідальний: практичний психолог. 

6. Продовжити індивідуальне спостереження за учнями «групи ризику» 

по залученню до змістовної позаурочної роботи,  до занять в гуртках та  

спортивних секцій на підставі опитування та запитів здобувачів освіти. 

Термін виконання: постійно. Відповідальні: соціально – психологічна 

служба, класні керівники, майстри в/н, вихователь, керівники гуртків. 

7. Практичному психологу продовжити роботу щодо виявлення 

взаємовідносин учнів в колективі,  мікроколективі і  міжгрупові зв'язки 

(соціометрія,тестування,анкетування).Термін:постійно.Відповідальний: 

практичний психолог.  

8. Продовжити роботу щодо спостереження за взаємовідносинами 

здобувачів освіти поза закладом, вивчення психологічного клімату в 

сім’ї, виявлення потреб сім’ї. Термін: постійно. Відповідальні: 

соціальний педагог, практичний психолог, класні керівники, майстри 

в/н., 

 



7. Аналіз стану травматизму за 2021 рік. 

 

Комплекс заходів 

№ Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1 Контроль виконання комплексних заходів по 

запобіганню дитячого травматизму в навчальних 

групах де мають місце випадки побутового 

травматизму. 

Постійно Заст. директора 

з НВР 

2 Вивчення та усунення недоліків у  веденні 

документації з охорони праці (журнали, 

інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, 

переліки інструкцій з охорони праці) 

До 01.09.2022 

року, надалі 

постійно. 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

інженер з 

охорони праці 

3 Проведення планових, позапланових та цільових 

інструктажів з охорони праці 

Постійно Керівники 

структурних 

підрозділів 

4 Забезпечити дотримання протипожежного 

режиму в училищі. 

До 01.09.2022 

року, надалі 

постійно. 

Відповідальні за 

пожежну 

безпеку 

5 Проведення медичного контролю за станом 

здоров’я учнів та працівників. 

Постійно Медпрацівник 

6 Здійснення заходів згідно рекомендацій МОЗ що 

до не допущення розповсюдження корона вірусу 

COVID 19. 

До 31.07.2022 

року, надалі 

згідно постанов 

КМУ. 

Працівники та 

учні 

навчального 

закладу 

 

8. Про допуск учнів випускних груп № 05,011,92,84 до ДКА. 

1. Допустити 23 учні 84 групи    та 63 учні груп 011, 05 та 92  до  ДКА . 

Звільненні від ДКА  та претенденти  на нагородження Золотою або 

Срібною медаллю,  відсутні. Термін виконання: січень 2022 р. 

Відповідальний: заступник директора з НВР. 

2.  Проводити постійне спостереження та аналіз    проходження учнями 

виробничої практики  та підготовкою дипломних  або творчих робіт 

відповідно до вимог та затвердженого плану контролю виробничої 

практики та консультацій підготовки дипломних та творчих робіт. 

Термін виконання: інформація на ПР у серпні місяці 2022 року. 

Відповідальні: голови МК, викладачі, майстри в/н. 


