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Педагогічна рада 27.08.2021 р.





Адаптація здобувачів освіти нового набору 

25.11.2021 р.





Школа молодого викладача



Засідання атестаційної комісії



Підготовка атестаційної справи  ВПУ № 17



Графік проведення  відкритих уроків, 

конкурсів фахової майстерності і 

тижнів професій на поточний 

навчальний рік





За I семестр 2020 - 2021 н.р.

в закладі освіти

були проведені

тижні професій та тижні м/к, ц/к



• Тиждень МК фізичного та національно-патріотичного 

виховання – голова МК Єфименко О.О.

• Тиждень історії – голова МК П’ятковська О.С.

• Тиждень ЦК бухгалтерського обліку – голова ц/к Угріна Ю.В.

• Тиждень ЦК природничо-математичного напряму –

голова ц/к Чорна Ю.С.

• Тиждень правознавства – голова МК П’ятковська О.С.

• Тиждень української писемності та мови – голова м/к

Верещак І.М.

• Тиждень МК слюсарних  професій – голова м/к

Калманов М.Й.,



Тиждень м/к фізичного та національно-

патріотичного виховання





Тиждень історії



Тиждень ц/к бухгалтерського обліку



Тиждень природничо-математичного 

напрямку



Тиждень української писемності та мови



Тиждень слюсарних професій



19.11.2021

Проведення круглого столу                             

з роботодавцями та представниками 

вищих закладів освіти                                 

для узгодження та погодження  

державного та регіонального        

замовлення на 2022 рік

В рамках проведення Всеукраїнського тижня 

професійної (професійно-технічної) освіти







Міжміський форум «Децентралізація 

професійної освіти України: 

виклики та перспективи розвитку»



Канал Дніпро интерв’ю 

Ігнатенко Станіслав 



26.11.2021 р.

Відкритий STEM урок

на тему

«Виготовлення ржаного хліба, як 

відголоска епохи Голокосту…»

Проводили: Псарьова Н.М., майстер в/н Шуть О.Е.

Запрошені гості: 

методисти НМЦ ПТО    Кузь Т.Г., Дарминова І.І.







15.10.2021

Засідання методичної комісії на тему

«В умовах нових викликів організації 

освітнього процесу 2021-2022 викладачів 

історії і суспільних дисциплін»

Проводила:  методист  НМЦ ПТО  Муха Н.О.







Педагогічні читання







Формування  внутрішньої  системи  забезпечення  

якості  освіти











Проведення тижнів професій та тижнів ц/к та м/к 

у ІІ семестрі:

- ц/к інформаційних технологій

голова Галаницька О.О. з 07.02 – 11.02.2022 р.

- ц/к машинобудівного профілю

голова Нікітенко Л.О. з 21.02 – 25.02.2022 р.

- м/к гуманітарної підготовки

голова Верещак І.М. з 09.03 – 16.03.2022 р.

- м/к харчової промисловості

голова Грабар А.О. з 21.03 – 25.03.2022 р.

- ц/к електротехнічних професій

голова Щербина В.А. з 04.04 – 08.04.2022 р.



Провести  атестацію   

педагогічних  працівників

1.  Вабілева Т.М.

2.  Верещак І.М. 

3. Іванова Г.А.

4. Ільченко В.В.

5. Купріяненко М.О.

6.  Лимар Т.О.

7.  Макашов В.В.

8.    Момонт Л.А.

9.    Нікітенко Л.О.

10.  Псарьова Н.М. 

11.  Рязанова Т.В.

12.  Терентьєв М.В. 

13.  Шумська О.Ю.

14.  Яцура В.В.



Задачі на ІІ семестр :

1. Продовжити роботу щодо удосконалення науково – методичної роботи в училищі

шляхом проведення у ІІ семестрі «Педагогічних читань».

2. Приймати активну участь у проведенні обласних конкурсів фахової майстерності

з професій, олімпіад з загальноосвітніх предметів та спецтехнології, оглядах

(згідно плану роботи НМЦ ПТО).

3. Продовжити роботу щодо проведення атестаційної експертизи професій:

7233 «Слюсар-ремонтник»

8211 «Верстатник широкого профілю»

4. Формувати внутрішню систему Якості освіти



Дякую за увагу


