
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ВПУ № 33 м.Києва 

________Микола МОТОРНИЙ 

________________ 2020 р. 
 

 

ПЛАН РОБОТИ 

Педагогічної ради ВПУ №33 м.Києва 

На 2020-2021н.р. 

 

Назва заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальний Виконавець 

Відмі

тка 

Аналіз стану навчально-виховної роботи 

училища за 2019-2020 н.р. та завдання на 

новий 2020-2021 н.р. 

Серпень 

2020 

М.Моторний 

О.Павловська 

В.Блінова 

Майстри в/н 

Кл. керівники 

 

Підсумки метод. роботи за 2019-2020 н. рік, 

розгляд та затвердження плану методичної 

роботи на 2020-2021 н. рік 

М.Моторний 
О.Гараскевич 

В.Никифоренко 
 

Затвердження плану роботи училища на  

2020-2021 н.р. 
М.Моторний О.Павловська  

Про розподіл груп на підгрупи при вивченні 

мов та інших навчальних предметів у новому 

навчальному році 

М.Моторний 
О.Павловська 

Н.Рубель 
 

Затвердження режиму роботи навчального 

закладу та проведення освітнього процесу на 

2020-2021 н.р. 

М.Моторний О.Павловська  

Про виконання рішень педагогічної ради М.Моторний Секретар педради  

Характеристика контингенту здобувачів 

освіти 2020-2021 н.р. та соціально-

психологічний клімат в учнівських 

колективах як фактор забезпечення 

навчально-виховного процесу, професійної 

майстерності, виховання громадянської 

самосвідомості учнів та партнерські 

відносини з питань формування цілісної 

особисності Жовтень 

2020 

В.Блінова 

Практичний 

психолог 

Майстри в/н 

Класні керівники 

 

Аналіз якості знань учнів І курсу з базових 

загальноосвітніх дисциплін (за результатами 

ДКР) та завдання педколективу по 

забезпеченню якісних знань учнів 

Н.Рубель 
Голови метод. 

комісій 
 

Про стан національно-патріотичного 

виховання та шляхи її вдосконалення 

Н. Рубель 

В.Блінова 

О.Лаштур 

В. Бабич 
 

Професійна підготовка майбутніх фахівців в 

сучасних умовах 
О.Павловська Л.Клюковська  

Про виконання рішень педагогічної ради М.Моторний Секретар педради  

Діяльність педагогічного колективу щодо 

створення умов для учнів по якісному 

опануванню робітничими професіями 
Січень 

2021 

О.Павловська 
Л.Клюковська 

Н.Рубель 
 

Про організацію правоосвітньої і правової 

роботи 
Н.Рубель В.Блінова  

Підсумки роботи педагогічного колективу 

по забезпеченні освітнього процесу 
М.Моторний 

О.Павловська 

В.Блінова 
 



відповідно до Закону України «Про 

професійно-технічну освіту» за результатами  

І семестру 2020-2021 н.р. 

Допуск до здачі кваліфікаційних іспитів 

випускних груп (203,204) 
М.Моторний 

О.Павловська 

Л.Клюковська 
 

Про стан організації професійної підготовки 

професії «Кухар», «Кухар-Кондитер» 
М.Моторний 

О.Павловська 

Л.Клюковська 
 

Визначення рівня стипендіального 

забезпечення учнів за результатами 

підсумкової атестації І семестру 2020-2021 н.р. 

М.Моторний О.Павловська  

Розгляд сертифікатів на підвищення 

кваліфікації, що пройшли педагогічні 

працівники 
М.Моторний 

О.Павловська 

Н.Рубель 

Методисти 

 

Про виконання рішень педагогічної ради М.Моторний Секретар педради  

Про стан профорієнтаційної роботи в 

училищі та шляхи її вдосконалення 

Березень  

2021 

М.Моторний В.Блінова  

Про проведення місячника з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності  
О.Павловська Інспектор з ОП  

Про стан роботи педагогічного колективу 

над загально училищною  методичною 

темою 

М.Моторний 

О.Павловська 

Н.Рубель 

Методисти 

 

Про стан організації професійної підготовки 

професії «Кухар-Офіціант», «Перукар, 

манікюрник» 

О.Павловська Л.Клюковська  

Про виконання рішень педагогічної ради М.Моторний Секретар педради  

Про стан навчально-матеріальної бази та 

шляхи її удосконалення в новому 

навчальному році  

Червень 

2021 

М.Моторний О.Павловська  

Про переведення учнів на наступний 

навчальний рік та визначення їм рівня 

стипендії за результатами підсумкового 

контролю ІІ семестру 2020 - 2021 н.р.  

М.Моторний Майстри в/н  

Про визначення рівня стипендії учням 

перехідного контингенту по результатам 

підсумкового контролю за ІІ семестр 2020 -

2021 н.р 

М.Моторний Майстри в/н  

Про стан працевлаштування випускників М.Моторний О.Павловська  

Про вивчення та узагальнення передового 

педагогічного досвіду. Результативність 

роботи школи молодого педагога 

М.Моторний 
О.Гараскевич 

В.Никифоренко 
 

Про виконання рішень педагогічної ради М.Моторний Секретар педради  

 

Примітка: Засідання педагогічної ради проводиться 1й  понеділок раз на два місяця. 

 

 

Заст.директора з НВР    В.О Блінова 

Методисти     О.В.Гараскевич  

      В.М.Никифоренко 


