
                                                         
 

 



Вступ. 

 
Білокуракинський професійний аграрний ліцей - заклад професійної (професійно-

технічної) освіти другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на 

здобуття професійної (професійно-технічної) освіти та повної загальної середньої освіти. 

Науково-методична робота ліцею у 2018 - 2019 н. р. була спрямована на реалізацію 

державної політики в системі професійної (професійно-технічної) освіти, постанов уряду 

України, нормативно- інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, 

державних, регіональних програм у галузі освіти, направлених на створення сприятливих 

умов становлення особистості кожного здобувача освіти як громадянина України.  

Головним завданням ліцею було постійне підвищення якості освітнього процесу, 

розвиток творчого потенціалу кожного педагога і колективу в цілому, активне впровад- 

ження інноваційних  технологій.  

       Вся робота з організації освітнього процесу ведеться у відповідності до плану роботи 

Білокуракинського професійного аграрного ліцею.  

      План  роботи Білокуракинського професійного аграрного ліцею розглядається та 

схвалюється педагогічною радою на початку кожного поточного навчального року. 

      Ліцей діє на підставі Статуту, затвердженого  міністром освіти і науки України 

Гриневич Л.М. 22.12.2016 p. №1598. 

Білокуракинський професійний аграрний ліцей є атестованим навчальним 

закладом за рішенням АК від 16.06.2016 р., протокол № 121  (наказ МОН України від 

21.06.2016 р. № 79-А). Видано безстрокову ліцензію про надання освітніх послуг, 

пов'язаних з одержанням професійної підготовки робітничих професій, перепідготовки, 

професійно-технічного навчання за професіями: 

 

 

 

№ з/п 

 

           Назва професії 

Код за 

Державни

м 

класифіка

тором 

України 

Вид 

підготовки 

Ліцензійний  

обсяг 

 

   1. 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

(категорії «А1»,«А2», «В1»).  

Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

устаткування. 

Водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»). 

8331 

 

 

 

 

7233 

 

 

8322 

Первинна 

професійна 

підготовка 

60 

 

   2. 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

(категорія «А1»).  

Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

устаткування. 

8331 

 

 

 

7233 

Первинна 

професійна 

підготовка 

60 

   

   3. 

Водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»). 

Бджоляр. 

8331 

 

6123 

Первинна 

професійна 

підготовка 

30 

 

   4. 

Лаборант  хіміко-

бактеріологічного аналізу 

8229 

 

 

Первинна 

професійна 

підготовка 

30 

 Тракторист-машиніст 8331 Первинна 30 



   5. сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

(категорії «А1»).  

Водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»). 

 

 

 

8322 

професійна 

підготовка 

   

   6. 

Конторський офісний службовець 

(бухгалтерія) 

4121 

 

Первинна 

професійна 

підготовка 

30 

 

   7. 

Водій автотранспортних засобів 

 Водій автотранспортних засобів 

(категорії «В» і «С»). 

8322 

8322 

Перепідготов

ка 

30 

 

   8. 

Кухар. 

Кондитер.  

5122 

7412 

Первинна 

професійна 

підготовка 

30 

 

   9. 

Кухар. 5122 Первинна 

професійна 

підготовка 

55 

 

 

 

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на базі базової середньої 

загальної освіти - термін навчання 3 роки та 3,5 роки, на базі повної загальної середньої 

освіти - термін навчання 1 рік. Здобувачі освіти, що прийняті на навчання на базі базової 

загальної середньої освіти, разом з професією одержують повну загальну середню освіту. 

Контингент здобувачів освіти ліцею станом на 01.01.2019 р. складав 86 осіб. Із 

них:     

- 86 осіб навчаються на базі базової середньої освіти. 

Навчально - методична робота у навчальному закладі проводилась відповідно до 

Постанови КМУ від 5 серпня 1998 року №1240 „Про затвердження Положення про 

професійно-технічний навчальний заклад”, нормативно-правових документів „Про освіту ”, 

Типовим положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом 

Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930; наказу МОН №582 від 

12.12.2000 р. „Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної 

освіти”, перспективного плану роботи на навчальний рік та „Єдиного плану методичної 

роботи навчального закладу”. 

Педагогічний колектив навчального закладу працює над методичною проблемою: 

«Впровадження  інноваційних  технологій в освітній процес, як ефективний засіб 

розвитку життєвої та професійної компетентності здобувачів освіти». 

 Пріоритетними напрямами навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами є: 

- опанування і застосування інноваційних педагогічних технологій; 

- удосконалення змісту форм, методів навчання учнів, шляхомвикористання сучасних 

педагогічних технологій; 

- оновлення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій; 

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки. 

Працюючи над єдиною методичною проблемою члени нашого педагогічного 

колективу здобули високих результатів в масштабах нашої області і за ії межами.  

Високу оцінку отримав досвід Трінко Т.І. з використання проектних технологій на 

уроках загальноосвітніх дисциплін. Газда Дмитро продовжує працювати над  створенням 

електронних педагогічних програмних засобів. «Слюсарна справа» та «Агротехнологія». 

Викладач Газда Д.Ю. став лауреатом Всеукраїнського конкурсу сучасних освітян «Умію 

вчити», став переможцем у обласному   щорічному конкурсі «Кращий педагогічний 

проект» серед викладачів спецдисциплін закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти Луганської області.  

      Працюють над створеннямі власних ППЗ викладач з предмету «Трактори» Оселедько 

Ю.М. та викладач Пащук Ю.Г з предмету «Будова вантажних автомобілів». 



Приймали участь і показали достойні результати н аобласному конкурсі «Викладач року 

2018» Ясиненко В.І. та Пащук Ю.Г. 

     Велику роботу провели наші представники Пащук Ю.Г та Газда Ю.Я. в складі обласної 

творчої групи по розробці державного стандарту з професії «Водій автотранспортних 

засобів». 

       Педагогічний колектив ліцею разом з методистами НМЦ ПТО у Луганській області 

організував та провів на базі ліцею ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».  

      Викладач Сисоєва Н.І. та майстер виробничого навчання Роззувайло Г.М. підготували 

здобувача освіти групи № 25 Кобзар Світлану до участі в  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності з професії «Кухар», де вона зайняла ІІ місце. 

Велика додаткова робота по формуванню пакетів інформаційних матеріалів для створення 

обласного  інформаційного збірника, енциклопедії ПТО була проведена навчальною 

частиною та членами педагогічного колективу.  

Наш досвід отримав схвальні відгуки від фахівців НМЦ ПТО у Луганській області та колег. 

Виховна  діяльність  педагогічного  колективу   Білокуракинського  професійного 

аграрного ліцею  у  2018-2019 навчальному  році  була спрямована  на  виховання  

висококваліфікованого  випускника, готового до суспільних відносин. готового до  зустрічі 

з  труднощами  в  умовах  конкурентної   діяльності,  здатного  до  саморозвитку й  

безупинного  самовдосконалення  своєї  особистості, та передбачає кінцеву мету – 

забезпечити суспільство духовно-багатою, працьовитою, конкурентноспроможньою, 

толерантною особистістю, виховати громадянина – патріота своєї, Батьківщини. 

У  минулому  навчальному  році в  ліцеї  навчалось 87  учнів,  серед яких 9 – сиріт, 5-

дітей, які переміщені з тимчасово окупованої території, 8 учнів  з соціально  неспроможних   

сімей, 5 – з  неповних  сімей, які схильні до  правопорушень, 3 – на  обліку в КМСД  

РВУМВС за  скоєння злочинів. 

Матеріальне забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа в ліцеї здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

5.04.1994  № 226 «Про поліпшення виховання, навчання соціального захисту та 

матеріального забезпечення…». Ця категорія учнів перебуває на повному державному 

утриманні в період навчання: їм надається щорічна грошова допомога,  забезпечується 

коштами на придбання літератури, одягу, продуктів харчування. Їм призначається 

соціальна стипендія згідно з чинним законодавством. 

У виховній роботі з молоддю педагогічний колектив дотримується принципу: кожен 

учень – особистість і за своєю природою прагне до самореалізації і самоутвердження. Тому 

значна увага надається пошуку ефективних методик психолого-педагогічних діагностичних 

досліджень особистості учня,  мотивації його поведінки. Постійний  творчий пошук нових 

підходів до організації виховної роботи об’єднує класних керівників, майстрів виробничого 

навчання і вихователів в команду однодумців – високопрофесійних педагогів. 

Найбільш ефективним засобом виховання є індивідуальна робота з молоддю. Адже 

кожен учень – це окремий характер, цілий світ переживань, тисяча життєвих ситуацій. 

Тому в індивідуальних бесідах класний керівник, вихователь, психолог говорить не тільки 

про дисципліну  і порядок, а й на теми моральні, духовні, інтимні, суспільні. Багато уваги 

надається  питанням взаємовідносин у сім’ї, в родинах, з товаришами та педагогами. 

Майстерність класного керівника, вихователя, психолога полягає в тому, що для кожного 

учня знаходять такі засоби впливу, які вони сприймають і реагують на них. 

Робота педагогічного колективу спрямована на виховання особистості, яка палко 

любить свій народ, свою Батьківщину. Складний процес героїко-патріотичного виховання 

здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи: провели День знань. Перший урок 

«Ми діти твої Україно», День Захисника України та Українського Козацтва, спортивні 

змагання «Козацька наснага», лінійку реквієм  «Пам`ять про Голодомор», День Соборності 

України, взяли участь в Міжнородному  конкурсі ім. П.Яцика та Тиждень пам’яті Небесної 

Сотні «Слава Україні та борцям  за її волю». На протязі багатьох років наш ліцей надає 

шефську допомогу, фінансово підтримує учасника бойових дій жительку села Паньківка 

Осипову Марію Юхимівну.   



Правове виховання в нашому ліцеї здійснюється через систему виховних заходів, 

самоврядування учнів, профілактику шкідливих звичок, використання інтерактивних 

методів виховання -  диспутів, предметних тижнів, організацію зустрічей з фахівцями. В 

ліцеї  на протязі навчального року проводяться: місячник морально-правового виховання 

«Обов’язок бути Людиною», Всеукраїнський тиждень права до Дня прав людини, тиждень 

гендерної рівності. 

 «Кожен учень – це рідна дитина – це основне гасло всіх працівників гуртожитку». 

Одним із ланцюгів  виховного процесу в ліцеї є організація побуту та дозвілля учнів в 

гуртожиток, де діє  штаб профілактики правопорушень серед  його мешканців. 

Систематично проводяться змагання між кімнатами «Краща кімната поверху», «Моя 

кімната – мій дім». За планом виховної роботи в гуртожитку проводяться вечори: вечір-

зустріч з воїнами АТО/ООС;  вечір –зустріч «Давайте познайомимося»; вечір-відпочинок 

«Варимо кашу родинно». Щомісячно проводяться тематичні дискотеки, проводяться 

спортивні змагання. 

Бібліотека ліцею є структурним підрозділом, що сприяє реалізації державної 

політики в галузі освіти. При бібліотеці систематично працює бібліотечна рада сформована  

із учнів різних груп. 

У ліцеї розроблені заходи щодо реалізації Регіональної програми розвитку української 

мови, культури та національної свідомості громадян України . Проводяться заходи до 

Міжнародного дня рідної мови «Кращої, ніж рідна, мови не буває», Дня української 

писемності та мови «Живи, красуйся  наша мово!» Учні ліцею беруть участь у 

Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, у Міжнародному мовно-

літературному конкурсі учнівської молоді імені Тараса Шевченка. 

У ліцеї розроблена система морального та матеріального заохочення учнів. 

Визначаються кращі учні за різними напрямками навчально-виховної діяльності. Їм 

вручаються грамоти, цінні подарунки, премії. 

Волонтерський рух в ліцеї є головним напрямком діяльності учнівського 

самоврядування «САМ». Цей рух базується на спільності інтересів, бажань, цілей, надій, 

ідей і головна його мета – виховання в учнів моральних цінностей, милосердя, 

толерантності, прагнення до взаємодопомоги, активізація процесу згуртування учнівського  

та педагогічного колективів. Члени волонтерського загону «Надія» постійно проводять 

різні акції. 

До Дня Перемоги  в роки  другої світової війни учні ліцею зустрічаються з 

ветеранами  бойових дій, проводяться уроки «Мужності», уроки – реквієми, святкові 

концерти. На протязі багатьох років наш ліцей надає шефську допомогу, фінансово 

підтримує учасника бойових дій жительку с.Паньківка Осипову Марію Юхимівну. 

Наш ліцей славиться чудовою спортивною  залою, де проводяться ліцейні та районні 

змагання з футболу, баскетболу та волейболу. А також є тренажерна зала, в якій 

знаходяться тренажери, більшість яких були  зроблені та відремонтовані учнями та  

колективом нашого закладу.   Одним із пріоритетних напрямків є формування здоров’я в 

навчальному процесі та в позаурочній діяльності. В ліцеї виконується програма «БПАЛ – 

школа сприяння здоров’ю»,  яка включає в себе комплекс заходів, спрямованих на 

зміцнення здоров’я, підвищення працездатності людини, продовження її творчого 

довголіття». 

 

 
 

       І. Виконання обсягів державного замовлення 
 

Щорічно доводяться затверджені обсяги державного замовлення на прийом 

здобувачів освіти на навчання за відповідними професіями. В сьогоднішніх умовах 

демографічного спаду форми профорієнтаційної роботи колективу ліцею набувають 

різноманітних змістовних, часто нестандартних форм і методів. 

В ліцеї створена агітбригада, яка на високому художньому рівні пропагує всі 

професії, з яких ведеться підготовка кваліфікованих робітників. Це обов'язкові виступи на 



днях профорієнтації в кожній школі району та смт.Білокуракине, проведення сумісно з 

центром зайнятості майстер-класів з професії «Кухар. Кондитер». В ліцеї видано наказ про 

закріплення працівників ліцею за загальноосвітніми школами району та смт. Білокуракине. 

Затверджений персональний план набору кожному працівнику ліцею. Матеріал з 

пропаганди робітничих професій  друкується в засобах масової інформації на протязі року. 

Буклети, оголошення, пам'ятки-складки – такі друковані засоби професійної орієнтації 

молоді роздаються випускникам шкіл. План державного замовлення у 2018- 2019 н.р. 

виконано на 48 відсотків. 

 

 ІІ. Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність 
 

Виконання фінансово-господарської роботи забезпечено кваліфікованими, 

досвідченими бухгалтерами, які в своїй роботі постійно користуються нормативно-

правовою базою, щоб уникнути фінансових порушень.    

 

           Фінансову діяльність ліцею за звітний період можна  охарактеризувати наступними 

показниками. За 2015-2018 роки навчальний заклад профінансовано з державного і  

обласного бюджету на суму 27 млн 688тисяч  грн. Надходження з кожним роком зростали. 

Заборгованості по заробітній платі, стипендії та комунальним послугам відсутні. 

            За вказаний період надійшло спецкоштів на суму 3млн 567 тисяч  грн. 

 

             Показники фінансово-господарської діяльності за період 2015-2018 рр.Тис. грн. 

 

№ 

з/п 

Джерела надходження 

(статті витрат) 

2015р 2016р. . 2017 2018 

Б
ю

д
ж

ет
 

 

С
п

ец
ф

о
н

д
 

Б
ю

д
ж

ет
 

 

С
п

ец
ф

о
н

д
 

Б
ю

д
ж

ет
 

 

С
п

ец
ф

о
н

д
 

Б
ю

д
ж
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С
п

ец
ф

о
н

д
 

1 Заробітна плата 1747,4 4,0 1736,0 70,0 2702,8 45,4 3184,6 105,8 

2 Нарахування на заробітну 

плату 633,3 1,5 

 

381,8 

 

21,8 

 

613,0 

 

7,7 

 

724,2 

 

22,0 

 

3 

 

Придбання предметів, 

матеріалів, інвентарю 

21,3 36,4 

 

 

 

6,6 

 

 

 

413,7 

 

 

 

867,7 

 

 

 

579,3 

 

 

 

4,7 

 

 

 

776,8 

4 Медикаменти 2,4 - 0,8  - 0,1 - 1,3 - 

5 Продукти харчування 

22,8 8,0 

 

40,3 

 

15,0 

 

66,7 

 

49,6 

 

79,3 

 

35,1 

6 М’який інвентар - -  -    -  - - - 

7 Оплата інших послуг 

10,7 0,6 

  

6,5 

 

38,8 

 

1155,3 

 

34,4 

 

3,9 

 

61,4 

8 Оплата теплопостачання 

1328,1 - 

 

1662,2 

  

    - 

 

2309,5 

 

- 

 

2128,3 

 

- 

9 Оплата електроенергії 

104,4 - 

 

188,4 

 

10,0 

 

133,8 

 

4,5 

 

131,3 

 

3,1 

10 Оплата природного газу 

- - 

 

         - 

 

     - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

11 Оплата інших комунальних 

послуг 

- 0,5 

 

 - 

 

 - 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

12 Стипендії 398,9 - 498,7      - 537,9 - 662,4 - 

13 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування - 3,0 

 

 

        - 

 

 

       - 

 

 

372,1 

 

 

131,4 

 

 

- 

 

 

134,0 



14 Інші видатки 15,0 6,2        - 9,6 2,2 24,0 - 37,5 

.6, ВСЬОГО 4284,0 60,2 4522,0 578,8 8761,1 876,3 6920,0 1175,7 

 

 

 

    

        Основні завдання навчально-виховної роботи на 2019/2020 навчальний рік: 

1. Цільова підготовка робітничих кадрів за новими стандартами професійної 

      (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)О та Державними стандартами ДСПТО                       

         з урахуванням потреб роботодавців . 

2. Удосконалення навчально-матеріальної бази кабінетів і майстерень. 

3. Робота педагогічного колективу ліцею над методичною проблемою: 

«Впровадження інноваційних  технологій в освітній процес, як ефективний 

засіб розвитку життєвої та професійної компетентності здобувачів освіти». 

4. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, творчої діяльності 

педагогів. 

5. Надання реальної допомоги педагогам, щодо розвитку їх педагогічної 

майстерності шляхом   впровадження в їх професійну діяльність інноваційних 

методик і технологій. 

6. Формування в учасників освітнього процесу патріотичних почуттів, 

забезпечення усвідомлення учнів своєї етнічної спільності, виховання в них 

національної гідності; прищеплення поваги до загальнолюдських норм  

гуманістичної моралі;  

7. Підвищення ролі органів учнівського самоврядування в навчально-виховному 

процесі. 

8. Соціальний захист здобувачів освіти ліцею; 

9.  Створення умов для формування та розвитку учнівської молоді як фахівця і 

особистості, її нахилів, здібностей, талантів, інтелектуальності;  

10. Виховання в здобувачів освіти свідомого ставлення до здоров’я, збереження та 

зміцнення фізичного та   психічного здоров’я, формування засад здорового 

способу життя. 

11. Роботу приймальної комісії ліцею здійснювати відповідно Наказу Міністерства 

освіти і науки України від 14.05.2013 р.  № 499 «Про затвердження Типових 

правил прийому до  професійно-технічних навчальних закладів України». 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 



І.   ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 

 

№з/п  

   Зміст роботи 

 

   Термін 

 

   Відповідальний 

Примітка 

  

   1. 

Забезпечити100% виконання 

державного плану прийому 

здобувачів освіти та випуску 

кваліфікованих робітників. 

до 01.09.2019 Директор , 

педколектив  

 

   

   2. 

Провести огляд готовності 

навчальних кабінетів і майстерень до 

нового навчального року 

До 25.08.2019 Директор, комісія.  

  

   3. 

Здійснити комплектацію навчального 

закладу педагогічними кадрами. 

До 31.08.2019 Директор  

  

   4. 

Провести закріплення педагогічних 

кадрів: майстрів в/н, класних 

керівників за навчальними групами, 

завідуючих кабінетами, майстернями, 

голів методичних комісій, керівників 

гуртків, секцій. 

До 01 вересня 

2019р. 

Директор, заступник 

директора з навчально- 

виробничої роботи 

 

   

   5. 
Розподілити педагогічне 

навантаження, підготувати наказ, 

ознайомити працівників з правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, 

режимом роботи. 

Вересень Директор, заступник 

директора з навчально- 

виробничої роботи 

 

   

  6. 

Сформувати особові справи 

здобувачів освіти нового набору 

Вересень Секретар, майстри в.н., 

класні керівники 

 

   

  7. 

Поновити базу даних здобувачів 

освіти контингентом нового набору 

Вересень Секретар, майстри в.н., 

класні керівники, 

оператор ЄДБО 

 

 

   8. 

Переглянути та поновити  

накази  щодо організації   

навчально-виховного процесу  

в ліцеї. 

Вересень  Адміністрація  

 

   9. 

 

 

Провести батьківські збори для 

здобувачів освіти І курсу. 

 

 

 

І тиждень 

жовтня 

 

 

Заступник директора з 

навчально- виховної 

роботи, майстри 

виробничого навчання, 

класні керівники 

 

 

 

  10. 

Провести моніторинг навчальних 

досягнень здобувачів освіти на 

«вході» і «виході». 

Вересень- 

жовтень, 

квітень- 

травень 

Заступник директора з 

навчально- виробничої 

роботи, методист, 

викладачі- предметники 

 

 

  11. 

Скласти розклад занять, графік 

навчально-виробничого процесу на 

семестр, рік. 

До 1 вересня, 

коригування 

відповідно до 

робочих 

навчальних 

планів 

Заступник директора з 

навчально- виробничої 

роботи, методист,   



 

  12. 

Провести роботу щодо складання та 

затвердження навчально- плануючої 

документації викладачів, майстрів 

виробничого навчання, завідуючих 

кабінетами, керівників гуртків. 

Останній 

тиждень серпня 

Заступник директора з 

навчально- виробничої 

роботи, заступник 

директора з навчально- 

виховної роботи, 

методист, старший 

майстер, голови 

методичних комісій 

 

 

 13. 

Скласти графік підвищення 

кваліфікації педпрацівників на рік. 

Вересень Заступник директора з 

навчально- виробничої 

роботи 

 

 14. 

Підготувати Правила прийому 

здобувачів освіти на 2019-2020 н.р. 

 

Січень 

Робоча група з розробки 

плану 

 

 

 15. 

Забезпечити проведення державної 

підсумкової атестації, державної 

кваліфікаційної атестації, 

організоване закінчення навчального 

року. 

За робочими 

навчальними 

планами, за 

графіком 

навчальної 

виробничої 

практики 

Директор, заступник 

директора з навчально- 

виробничої роботи, 

заступник директора з 

навчально- виховної 

роботи, старший 

майстер 

 

 16. Підготувати матеріали до плану 

роботи на наступний навчальний рік. 

Серпень Робоча група з розробки 

плану 

 

  

  17. 
Налагодити регулярне висвітлення 

подій з життя ліцею на сайті 

навчального закладу 

Двічі на місяць керівники структурних 

підрозділів 

 

                    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ІІ.  ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА. 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка 

 

   1. 

Розробити та затвердити навчально-

плануючу документацію: 

- поурочно-тематичні плани; 

- графіки проведення державної 

підсумкової атестації і державної 

кваліфікаційної атестації (ДПА. 

ДКА); 

- переліки пробних кваліфікаційних 

робіт; 

- переліки тем дипломних та творочих 

робіт  

До 1 вересня, за 

10 днів до 

проведення 

ДПА, ДКА. 

Директор, заступник 

директора з 

навчально- виробничої 

роботи, старший 

майстер, викладачі 

предметів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Забезпечити неухильне дотримання 

правил внутрішнього розпорядку 

проведення ДПА, ДКА учнів. 

 

За графіком 
Директор, заступник 

директора з 

навчально- 

виробничої роботи 

 

  

   3. 

Впроваджувати інформаційні 

технології в навчально- виховний 

процес. 

Постійно Методист, викладачі.  

 

   4. 

Провести олімпіади з предметів 

професійно-теоретичної 

підготовки 

До 10 

листопаду 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, старший 

майстер, методист, 

викладачі професійно-

теоретичної 

підготовки 

 

 

   5. 

Систематизувати (удосконалити) 

дидактичні матеріали з предметів 

загальноосвітньої та професійно- 

теоретичної підготовки з урахуванням 

вимог державних стандартів 

професійно-технічної освіти. 

До 15 лютого Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, методист, 

викладачі предметів 

загальноосвітньої та 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

 

   6. Скласти графік проведення 

предметних тижнів. 

Вересень Методист, голови 

методкомісій 

 

   

   7. 
Проаналізувати стан забезпечення 

підручниками, відповідність їх 

навчальним програмам, мова їх 

видання. 

Вересень Методист, бібліотекар  

    

   8. 

Забезпечити своєчасне і чітке ведення 

журналів теоретичного навчання і 

виробничого навчання відповідно до 

інструкції ведення журналів. 

Протягом року Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, методист, 

старший майстер 

 

 

  9. 
Розробити та затвердити у 

встановленому порядку комплексні 

контрольні завдання для 

кваліфікаційної атестації учнів. 

За місяць до 

проведення 

кваліфікаційної 

атастації. 

Голови методичних 

комісій, викладачі 

 



 

 10. 

Проводити роботу з вивчення та 

поширення передового педагогічного 

досвіду. 

Протягом року Методист, голови 

метод комісій, 

викладачі 

 

 

 11. Забезпечити участь учнів в обласних 

олімпіадах з предметів професійно- 

теоретичної підготовки. 

 

Згідно графіка 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, методист, 

викладачі 

 

 

 12. 

Підготувати необхідні матеріали до 

атестації педпрацівників ліцею. 

За окремим 

планом 

Директор,заступник 

директора з 

навчально-виробничої 

роботи, заст.. 

директора з НВихР, 

методист, секретар 

атестаційної комісії 

 

 

 13. 

Проводити роботу з комплексного 

методичного забезпечення 

навчального процесу. Провести 

огляд- конкурс на кращий навчальний 

кабінет. 

Квітень Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи ,методист, 

завідуючі кабінетами. 

 

 

 14. 

Переглянути, внести зміни і 

доповнення до паспортів 

комплексного методичного 

забезпечення предметів. 

Початок 

вересня 

Методист, голови 

методичних комісій, 

викладачі 

 

 

  15. 
 Забезпечити ефективне використання 

прогресивних форм і методів 

навчання, проведення нестандартних 

уроків 

Постійно Методист, голови 

методичних комісій, 

викладачі 

 

 

 16. 

Проводити індивідуальну роботу з 

обдарованими учнями та учнями, які 

мають прогалини в знаннях. 

Постійно Викладачі, класні 

керівники 

 

 

  17. 

Провести виставку творчих робіт 

здобувачів освіти. 

Квітень Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, методист, 

голови методоб' 

єднання, викладачі. 

 

 

  18. 

Проводити інструктивно- методичні 

наради з педагогічними        

працівниками. 

Щомісяця Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, заступник 

директора з 

навчально-виховної 

роботи, методист. 

 

 

  19. 

Скласти графік проведення 

консультацій для підготовки  до ДПА. 

 

За місяць до 

ДПА 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      IІІ. ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА. 

 

  № 

 з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка  

     

    1. 

Проводити інструктивно- методичні 

наради майстрів виробничого 

навчання з питань організації 

навчально- виробничого процесу. 

Постійно Заступник директора з 

навчально- виробничої 

роботи, старший 

майстер 

 

  

    2. 

Забезпечити розробку та 

погодження переліків навчально- 

виробничих робіт з професій та 

планів навчально- виробничої 

діяльності. 

До 05 вересня, 

До 12 січня. 

Заступник директора з 

навчально- виробничої 

роботи, старший 

майстер 

 

 

   3. 
Проаналізувати ринок праці та 

створити базу даних підприємств, 

організацій та установ, які нададуть 

робочі місця для проходження 

виробничої практики здобувачів 

освіти у навчальному році. 

До 15 серпня Заступник директора з 

навчально- виробничої 

роботи, старший 

майстер 

 

 

   4. 

Розробити графік контролю ад-

міністрації за проходженням 

здобувачів освіти и виробничого 

навчання та виробничої практики. 

Щоквартально Заступник директора з 

навчально- виробничої 

роботи, старший 

майстер 

 

 

    5. 

Забезпечити укладання договорів з 

підприємствами, організаціями та 

установами для проходження 

здобувачами освіти виробничого 

навчання та виробничої практики. 

Не пізніше ніж 

за 2 тижні до 

початку 

практики. 

Заступник директора з 

навчально- виробничої 

роботи, старший 

майстер, майстри в/н. 

 

  

    6. 

Забезпечити контроль виконання 

інструкцій з ведення журналів 

обліку виробничого навчання . 

Постійно Заступник директора з 

навчально- виробничої 

роботи, старший 

майстер. 

 

 

    7. 

Провести огляд-конкурс на кращу 

матеріально-технічну базу та роботу 

майстерень виробничого навчання. 

Березень Заступник директора з 

навчально- виробничої 

роботи, ст. майстер, 

голови методичних 

комісій, завідувачі 

майстерень. 

 

 

    8. 

Забезпечити підготовку здобувачів 

освіти до обласних конкурсів 

фахової майстерності. 

Лютий-травень 

щорічно 

Заступник директора з 

навчально- виробничої 

роботи, старший 

майстер. 

 

 

    9. 

Забезпечити участь майстрів ви-

робничого навчання та здобувачів 

освіти в обласних конкурсах 

професійної майстерності. 

Протягом року Заступник директора з 

навчально- виробничої 

роботи, старший 

майстер. 

 

 

   10. 

Продовжити роботу щодо 

комплектації майстерень 

Протягом року Старший майстер, 

майстри виробничого 

навчання. 

 

  

   11. 

Провести профілактичний огляд 

обладнання навчальних майстерень 

та лабораторій 

до 26.06.2019  Старший 

майстер,механік, 

майстри виробничого 

навчання 

 



  

   12. 

Скласти перелік пробних 

кваліфікаційний робіт на І 

та II півріччя 

 До  

30.08.19р. 

03. 01.20р. 

Старший майстер, 

майстри виробничого 

навчання. 

 

  

   13. 

Скласти плани виробничого 

навчання на місяць, на день 

Протягом року Майстри виробничого 

навчання. 

 

  

   14. 

Продовжити роботу по 
вдосконаленню комплексного 
методичного  забезпечення професій 
згідно Державних стандартів 

Протягом року Старший майстер, 

майстри виробничого 

навчання, методист. 

 

  

   15. 

Провести внутрішньоліцейні 
конкурси «Кращій за професією» 

 Згідно 

окремого 

графіку 

Старший майстер, 

майстри виробничого 

навчання, методист. 

 

 

   16. 

Провести виставку творчих робіт 

здобувачів освіти. 

Квітень Завідувачі 

майстернями, 

лабораторіями. 

 

  

   17. 

Впроваджувати елементи ІКТ  на 
уроках виробничого навчання    
 

Протягом року Старший майстер, 

майстри виробничого 

навчання, методист. 

 

  

   18. 

Організувати роботу щодо розробки 
інструкційно-технологічних карток, 
алгоритмів, опорних конспектів, 
карток- опитування  з даних тем 
програми та кваліфікації 

Протягом року Старший майстер, 

майстри виробничого 

навчання, методист. 

 

 

   19. Організувати  проведення відкритих 
уроків 

Згідно окремого 

графіку 

Старший майстер, 

методист. 

 

 

   20. 

Організувати роботу гуртків 
технічної творчості 

Протягом року Старший майстер, 

майстри виробничого 

навчання 

 

 

   21. 

Прийняти участь в обласному 
конкурсі технічної творчості 
здобувачів освіти 

Згідно окремого 

графіку 

Старший майстер, 

майстри виробничого 

навчання 

 

 
            

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       



   IV.  ВИХОВНА  РОБОТА  

                                        

 

 1. Організаційна робота                                                                 
              

 Завдання:  

 Удосконалення змісту діяльності Білокуракинського професійного аграрного  ліцею  

відповідно до Законів України «Про  освіту», «Про   професійно-технічну  освіту»; 

  Створення  умов для  самореалізації  особистості  відповідно  до її  здібностей, 

суспільних  та  власних  інтересів; 

 Забезпечення і  реалізація  принципів  колективної  співпраці і  виховання;  

 Розвиток  ініціативи і  самоврядування  в  поєднанні з  індивідуальною  і  

колективною  відповідальністю  за  доручену   справу;  

 Формування  колективу  педагогів – однодумців, здатних  спрямовувати  виховну  

роботу  на  конкретного  учня і  створювати   міцний  фундамент  для  всебічного і  

гармонійного розвитку  особистості з високоморальною громадянською позицією. 

 

 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

Відповідальні Відміт-

ка про 

виконан-

ня 

1 Закріпити за групами нового набору 

класних керівників. 

До 

02.09.19р. 

Заступник 

директора з НВихР 

 

2 Спланувати виховну роботу з учнями, 

що проживають у гуртожитку ліцею. 

До 

10.09.19р. 

Вихователь 

гуртожитку 

 

3 Сформувати склад ради з профілактики 

правопорушень, скласти план її роботи. 

До 

15.09.19р. 

Голова Ради  

4. Організувати роботу гуртків, 

спортивних секцій. 

До 

15.09.19р. 

Заступник 

директора з НВихР 

викладач 

фізвиховання 

 

5. Скласти плани роботи гуртків,  

спортивних секцій, забезпечити їх 

роботу. 

До 

10.09.19р. 

Викладач 

фізвиховання 

 

6 Скласти розклад роботи гуртків, клубів, 

спортсекцій. 

До 

15.09.19р. 

Заступник 

директора з НВихР 

 

7. Обрати органи учнівського 

самоврядування в групах, делегувати 

представників групи до 

загальноліцейних самоврядних органів: 

ради учнівського самоврядуваня, ради 

гуртожитку. 

До 

20.09.19р. 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

8. Надати допомогу у складанні планів 

роботи органів учнівського 

самоврядування. 

До 

25.09.19р. 

Заступник 

директора з НВихР 

 

9. Скласти соціальні паспорти учнівських 

груп, соціальний паспорт ліцею. З цією 

метою: 

 провести анкетування та 

тестування учнів, їх батьків; 

 вивчити особові справи учнів. 

До 

15.09.19р. 

Практичний 

психолог, класні 

керівники, майстри 

в/н  

 

10. Створити банк даних учнів особливих 

категорій: 

До 

01.09.19р. 

Заступник 

директора з 

 



 діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування; 

 учні, схильні до правопорушень. 

НВихР, 

практичний 

психолог 

 

11. Вивчати матеріально-побутові умови 

проживання учнів з числа дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, учнів із малозабезпечених та 

неблагополучних сімей.  

Протягом 

року 

Практичний 

психолог, класні 

керівники, майстри 

в/н 

 

12. Організувати харчування учнів 

пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

учнів із малозабезпечених сімей. 

Вересень Заступник 

директора з 

НВихР, 

практичний 

психолог, кл. 

керівники, майстри 

в/н 

 

13. Залучати учнів із пільгових категорій до 

роботи в гуртках, клубах, спортивних 

секціях. 

Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

14. Провести організоване поселення учнів 

у гуртожиток ліцею. 

31 серпня Комендант 

гуртожитку, 

вихователь 

гуртожитку, кл. 

керівники, майстри 

в/н 

 

15. Провести загальні збори учнів, що 

проживають у гуртожитку. 

1 раз на 

квартал 

Заступник 

директора з 

НВихР, вихователь 

гуртожитку 

 

16. Організувати серед учнів, що 

проживають у гуртожитку, конкурс 

«Краща кімната гуртожитку». 

Протягом 

року 

Вихователь 

гуртожитку 

 

17. Скласти графік чергування класних 

керівників та майтрів в/н у гуртожитку 

та їдальні. 

До першого 

числа, 

щомісяця 

Заступник 

директора з НВихР 

 

18. Провести заходи з адаптації учнів 

першого курсу до навчання та життя в 

нових умовах: 

   

  класним керівникам, майстрам 

в/н, вихователю гуртожитку 

ознайомити учнів з навчальним 

закладом, з особливостями його 

роботи; 

Вересень Кл. керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

 

  провести анкетування учнів з 

метою виявлення їх творчих 

здібностей, рівня розвитку їх 

пізнавальних здібностей, 

діагностику темпераменту тощо; 

Вересень Кл. керівники, 

майстри в/н, 

практичний 

психолог 

 

  ознайомити учнів із 

нормативними документами, що 

регламентують їх права та 

обов’язки (Конституція України, 

закони України «Про освіту», 

«Про профтехосвіту», Статут 

ліцею); 

Вересень Кл. керівники, 

майстри в/н 

 



 

2. Соціальний захист учнів 

 

Завдання: 

 Пропаганда педагогічних знань серед батьків  та  населення  

 Виявлення  батьків, які не забезпечують правильного сімейного виховання учнів та 

організація роботи з ними 

 Забезпечення  контролю за  дотриманням  вимог законодавства в  частині  захисту  

соціальних   прав неповнолітніх; учням з  категорії  сиріт  та  тих, хто  залишився  

без   батьківського  піклування; 

 Взаємодія з  місцевими  органами  самоврядування  щодо   дотримання  

законодавства  щодо  надання  першого  робочого  місця  випускникам  ліцею   

різних   соціальних  категорій; 

 Створення умов для навчання і проживання в гуртожитку, харчування,  відпочинку; 

емоційно-позитивних взаємовідносин між мешканцями; 

 Здійснення  правового  виховання  учнів  різних   соціальних  категорій щодо знання  

законодавства, забезпечення  профілактики  правопорушень,   організація  

позитивної  життєдіяльності  учнівського  колективу. 

 

РОБОТА   ІЗ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИМИ   ДІТЬМИ 

Завдання: 

 Діагностика діяльності і розвитку учнів, класного колективу, мікроколективу в 

групі;  

 Прогнозування та профілактика можливих негативних виявів та їх вплив на 

особистість;  

 Виявлення і модернізація, впровадження інформаційних моделей, пов’язаних з 

проходженням дитини через процес адаптації до нових  умов;  

 Консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу;   

 Просвітницько – інформаційна робота з підвищення психолого-педагогічної 

культури в ліцеї та сім’ї;   

 Соціально - педагогічний патронаж соціально незахищених категорій дітей;   

 Робота з сім’ями, які опинилися в складних життєвих ситуаціях; - превентивне 

виховання, спрямоване на переконання учнів у доцільності дотримання значимих 

норм і правил поведінки, ведення здорового способу життя; - термінова соціально - 

педагогічна допомога учням в кризовій ситуації.  

 

№  

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмі

тка 

про 

вико

нанн

я 

1. Проаналізувати контингент учнів 

ліцею на початок 2019/2020 

навчального року. Скласти соціальні 

паспорти груп і соціальний паспорт 

ліцею. Визначити контингент 

здобувачів освіти, що потребують 

соціального захисту. 

до 15 

жовтня 

Заступник директора з 

НВихР,  

майстри в/н, 

кл. керівники, 

практичний психолог 

 

2. Оформити особисті справи учнів з 

числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

до 10 

жовтня 

Заступник директора з 

НВихР 

 

 



піклування, видати наказ щодо їх 

соціального захисту.  

3. Організувати безкоштовне 

харчування згідно чинного 

законодавства для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, учнів, які проживають у 

відриві від батьків та з 

малозабезпечених сімей 

з 01 вересня Заступник директора з 

НВихР 

 

4. Надавати матеріальну допомогу у 

рамках чинного законодавства 

учням, що потребують соціального 

захисту. 

  

Постійно 

Заступник директора з 

НВихР 

 

5. Активізувати роботу з пропаганди 

здорового способу життя серед 

здобувачів освіти і працівників 

Протягом  

року 

Заступник директора з 

НВихР 

 Викладач 

фізвиховання 

 

6. Скласти акти житлово-побутових 

умов проживання учнів ліцею 

до 30 

вересня 

 Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

7. Здійснювати контроль за змінами у 

соціальному статусі учнів 

Постійно  Кл. керівники, 

майстри в/н, 

заступник директора з 

НВихР 

 

 З метою формування в учнів навичок  

здорового способу життя провести: 

   

8. Рекомендовані виховні години:    

  «Вплив алкоголю на молодий 

організм»; 

Жовтень  

Класні керівники 

майстри в/н, 

вихователь гуртожитку 

 

  «Складові здорового способу 

життя»; 

Лютий   

  «Енергетичні напої – 

окриляють чи вбивають?». 

Квітень   

9. Години спілкування: 

 «Що ти знаєш про СНІД?»; 

 «Курити чи не курити – всі 

«за» і «проти»; 

 «Наркотики чи життя – 

альтернативи немає»; 

 «Для здорової людини 

підкоряються всі вершини». 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

кл.керівники 

майстри в/н 

 

10 Проводити рейд-перевірку «Ліцей – 

територія здорового способу життя». 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВихР, рада 

учнівського 

самоврядування 

 

11 Тиждень «Молодь обирає здоровий 

спосіб життя». 

Листопад Практичний психолог  

12 Флешмоби: 

 «Я відмовився від куріння. 

Приєднуйся!»; 

 «СНІДу – «Ні!» 

 

 

Квітень 

Грудень 

 

Заступник директора з 

НВихР, рада 

учнівського 

самоврядування 

 

 



 

3.Громадянське  виховання 

 
Головна  мета  громадянського  виховання: 

 Сприяння  формуванню особистості, якій  притаманні  демократична  громадська  

культура,  усвідомлення взаємозв’язку  між  ідеями  індивідуальної  свободи, прав 

людини  та її   громадянською  відповідальністю,  готовності  до  компетентної  

участі в  житті  суспільства; 

Принципи громадянського  виховання: 

 Єдність  національного і  загальнолюдського (формування  національної  свідомості, 

любові  до  рідної  землі і  свого  народу, вивчення української мови); 

 Активність, самодіяльність і  творча  ініціатива  української  молоді,  поєднання  

педагогічного  керівництва з ініціативою  і самодіяльністю учнів;  

 Демократизація  виховання -  розвиток  різноманітних  форм співробітництва і  

встановлення  довіри  між  вихователями і вихованцями, повага  до  особистості  

учня, розуміння  її запитів та  інтересів;  

 Безперервність і  наступність  виховання. 

  

Напрями громадянського  виховання: 

  ДЕРЖАВНИЙ -  базується на забезпеченні державою системи героїко-

патріотичного виховання; 

 СОЦІАЛЬНИЙ - ґрунтується на  вивченні  норм  моралі, їх  дотриманні, 

- орієнтований на  усвідомлення  пріоритету  

загальнолюдських  цінностей та  інтересів,  виховання  

шанобливого  ставлення  до  культури, історії, мови,  

звичаїв і  традицій  українського  народу;  

 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ – ґрунтується на вивченні  психологічних   

- особливостей молоді, їх  урахуванні у   процесі  

підготовки  юнаків до  військової  служби,  пріоритеті  

гуманістичних і  демократичних  цінностей; 

 ПРАВОВИЙ - передбачає  формування  глибоких  правових  знань, 

прищеплення  високої   правової   культури. 

 

№  

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Провести День знань та Перший 

урок  на тему: « Людина серед 

людей». 

02 вересня  Заступник 

директора з 

НВихР, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

2. Щотижня проводити виховні 

години, на яких обговорювати 

різноманітні питання, завдання по  

патріотичному, моральному 

вихованню (згідно  плану) 

Постійно Класні 

керівники, 

майстри в/н 

 

3. На уроках і в позаурочний час 

постійно і цілеспрямовано 

формувати свідомого громадянина, 

патріота, професіонала, особистість, 

якісні риси характеру, світогляд, 

спосіб мислення, почуття, вчинки, 

Постійно Класні 

керівники, 

майстри в/н, 

вихователі, 

керівники 

гуртків, 

 



поведінки, спрямованості на 

розвиток демократичного 

громадянського суспільства в 

Україні. Для того: 

- кожного понеділка проводити 

класні інформаційні години 

спілкування «Світ за тиждень»:  

практичний 

психолог,  

бібліотекар, 

заступник 

директора з 

НВихР 

4. Впроваджувати в діяльність 

учнівських колективів демократичні 

принципи. Широко 

використовувати їх в роботі органів 

учнівського самоврядування 

Постійно Класні 

керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

 

5. Організувати відзначення 

Всеукраїнського дня бібліотек 

20-30 вересня Бібліотекар   

6. Провести тематичні виставки 

години: 

 Ми надія твоя, Україна 

 До дня працівників освіти 

 Боротьба проти куріння 

 До роковин Голодомору 

 Проблема вживання 

алкоголю 

 Вітаємо з Різдвом 

Христовим 

 Берегиня роду людського  

 Бережіть навколишній світ 

 

Вересень 

жовтень 

листопад 

листопад 

грудень 

січень 

березень 

квітень 

 

Заступник 

директора з 

НВихР, класні 

керівники, 

майстри в/н, 

учнівське 

самоврядування 

 

7. Провести конкурси плакатів: 

 Творимо Україну своїми 

руками 

 Молодь проти СНІДу 

 «Дзвони Чорнобиля» 

 «Мамо! Немає милішого 

слова на світі» 

 

листопад 

грудень 

квітень 

травень 

Заступник 

директора з 

НВихР класну 

керівники, 

майстри в/н, 

Учнівське 

самоврядування 

 

8. Відзначення ювілейних та 

пам`ятних дат письменників, 

громадських діячів, політичних 

партій та рухів тощо 

Згідно 

календаря, 

листів МОНУ, 

ДОНМО, НМЦ 

ПТО тощо 

Заступник 

директора з 

НВихР 

 

9. Взяти участь у Всеукраїнській 

освітній кампанії «Голуб миру» 

Вересень Заступник 

директора з 

НВихР 

кл.керівники, 

майстри в/н  

 

 

 

4. Національно-патріотичне виховання 
 

Завдання: 

 Формування  почуття  патріотизму, любові до свого  народу, його  історії,  

культурних  та  історичних  цінностей; 

 Формування  психологічних  та морально – вольових якостей, особистісних поглядів 

на сучасні події ; 



 Виховання  громадянських  почуттів і свідомості, поваги до  Конституції і  Законів 

України,   соціальної  активності  та  відповідальності за доручені  державні  та  

громадські  справи; 

 Формування здібностей до  аналізу зовнішньої  та внутрішньополітичної 

обстановки; вміння  на  цій основі  самостійно  адекватно  оцінювати  події,  що  

відбуваються у  державі і  світі, свою  роль  та  місце в  цих  подіях; 

 Активізація героїко-патріотичного виховання  учнівської   молоді,вивчення  історії 

рідного краю,своєї держави.  

 

 

 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

1. Провести тижні патріотичного 

виховання: 

   

  «Козацтво –слава України» (до 

Дня українського козацтва та 

Дня захисника України); 

Жовтень Заступник директора 

з НВихР, викладач 

історії  

 

  «України диво барвінкове – 

дзвінка, співуча рідна мова» (до 

Дня української писемності та 

мови»); 

Листопад Викладач 

української мови та 

літератури 

 

  «Незалежна і єдина будь 

навіки, Україно» (до Дня 

соборності України); 

Січень Викладач 

історії 

 

  «За Україну, за її волю» (до Дня 

Героїв Небесної Сотні); 

Лютий Бібліотекар  

Викладач історії 

 

  «Вічний як народ» (до 

Шевченківських днів); 

Березень Викладач 

української мови та 

літератури 

 

  «1939-1945. Ніколи знову» (до 

Дня пам’яті та примирення, 

Дня Перемоги); 

Травень Волонтерський загін 

«Надія» 

бібліотекар 

 

2. Провести рекомендовані виховні 

години: 

   

  «Мир та злагода – основна 

умова існування людства» (до 

Міжнародного дня миру); 

Вересень Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

  «Тої слави козацької повік не 

забудем» (до Дня українського 

козацтва); 

Жовтень Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

  «Пам’ять серця» (до Дня 

пам’яті жертв Голодомору); 

Листопад Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

  «Чорнобиль не повинен 

повторитись»; 

Грудень Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

  «Державні символи України»; Січень Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

  «Ангели-охоронці України» (до 

Дня Героїв Небесної Сотні); 

Лютий Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

  «Злочин, що не має терміну 

давності» (до Дня боротьби за 

права кримсько-татарського 

народу); 

Травень Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

  «Конституція України – Червень Кл. керівники,  



Основний Закон держави» (до 

Дня Конституції); 

майстри в/н 

3. Провести урочисті лінійки:    

  «Україна – територія свободи» 

(до Дня Свободи та Гідності); 

Листопад  Викладач історії  

  «Ми – за єдину, соборну, 

неділиму Україну» (до Дня 

Соборності України); 

Січень Викладач історії  

  «День перемоги не 

затьмариться в віках (до Дня 

перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні). 

Травень Бібліотекар, 

Кл. керівники 

 

 

 

                                     5. Правове виховання 
Завдання: 

 Виховання  поваги  до  Конституції  України, законодавства, державної  мови; 

 Формування в  учнів  високих   моральних  якостей, які є  головним  чинником  

вибору  способів  свідомості;  активної   соціальної   позиції (нетерпимого  ставлення  

до  проявів  девіантної   поведінки  та  аморальних  вчинків); 

 Формування  цілісної   моральної  особистості з розвинутими  гуманістичними  

рисами: чуйність, милосердя,  толерантність, совість,  чесність, гідність,  

правдивість; 

 Охорона і  захист прав  особистості,  формування  в  учнів   правової  свідомості,  

культури; 

  Попередження асоціальних  проявів  серед  учнів ,  профілактика бездоглядності, 

шкідливих звичок;забезпечення  педагогічної  діяльності , зорієнтованої  на  

протидію  втягування  учнів  в  негативні  ситуації ; 

 Формування  уміння  учнями  визначити  форми  та  способи  своєї  участі  у  

суспільному  житті,  захищати  та  підтримувати  закони  і  права   людини,  бути  

обізнаними  зі  способами  соціального  захисту; 

 Надання  комплексної  допомоги  тим  неповнолітнім , які  її  потребують , 

допомогав  оволодінні  мистецтвом  самовиховання , формування  бажання  

самовдосконалюватися мистецтвом  самовиховання. 

 

№  

з/п 

 

 

 

 

 

Заходи 

 

Термін 

виконання 

 

Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Сформувати банк даних учнів, 

схильних до правопорушень. 

Вересень  Заступник 

директора з 

НВихР, 

практичний 

психолог 

 

2. Поставити учнів, схильних до 

правопорушень, на 

внутрішньоліцейний облік. 

Жовтень Заступник 

директора з 

НВихР, 

практичний 

психолог. 

 

3. Закріпити за учнями, що стоять на 

внутрішньоліцейному обліку, на 

обліку в ювенальній превенції та 

Жовтень Заступник 

директора з 

НВихР. 

 



службі у справах дітей, громадських 

наставників. 

4. Вивчити нахили, інтереси та потреби 

учнів, схильних до правопорушень, 

залучити їх до роботи в гуртках 

художньої та технічної творчості, 

спортивних секціях. 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

практичний 

психолог. 

 

5. Налагодити співпрацю педагогічного 

колективу ліцею з працівниками 

ювенальної превенції, службою у 

справах дітей Білокуракинської 

райдержадміністрації з профілактики 

правопорушень та злочинності серед 

учнів ліцею. 

Протягом 

року 

Адміністрація  

6. Заслуховувати звіти класних 

керівників, майстрів в/н, вихователя 

гуртожитку про стан роботи з 

профілактики правопорушень у 

групах. 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

викладач 

правознавства 

 

7. Провести правознавчі тижні: 

 «Мої права і обов’язки як 

громадянина України і як учня 

ліцею»; 

 «Права дітей та молоді в 

Україні»; 

 «На порозі дорослого життя: 

правові аспекти». 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

викладач 

правознавства 

 

8. Рекомендовані години спілкування: 

 Як захистити себе від усих 

форм фізичного та 

22сихологічного насильства. 

 «Прав без обов’язків не буває»; 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

гуртожитку 

 

 

 

 

                                     

6.  Морально-етичне виховання. 
 

Завдання: 

 Виховання  поваги  до  Конституції  України, законодавства, державної  мови; 

 Формування в  учнів  високих   моральних  якостей, які є  головним  чинником  

вибору  способів  свідомості;  активної   соціальної   позиції (нетерпимого  ставлення  

до  проявів  девіантної   поведінки  та  аморальних  вчинків); 

 Формування  цілісної   моральної  особистості з розвинутими  гуманістичними  

рисами: чуйність, милосердя,  толерантність, совість,  чесність, гідність,  

правдивість; 

 Охорона і  захист прав  особистості,  формування  в  учнів   правової  свідомості,  

культури; 

  Попередження асоціальних  проявів  серед  учнів ,  профілактика бездоглядності, 

шкідливих звичок;забезпечення  педагогічної  діяльності , зорієнтованої  на  

протидію  втягування  учнів  в  негативні  ситуації ; 

 Формування  уміння  учнями  визначити  форми  та  способи  своєї  участі  у  

суспільному  житті,  захищати  та  підтримувати  закони  і  права   людини,  бути  

обізнаними  зі  способами  соціального  захисту; 



 Надання  комплексної  допомоги  тим  неповнолітнім , які  її  потребують , допомога  

в  оволодінні  мистецтвом  самовиховання , формування  бажання  

самовдосконалюватися. 

 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

Відповідальні При-

мітка 

1. Провести виховні години:    

  «Поведінка - це дзеркало, в якому 

кожен показує своє обличчя»; 

Вересень Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

  «Толерантність – основа суспільного 

миру і злагоди»; 

Листопад Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

  «Золоті правила ввічливості»; Лютий Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

  «Милосердя і любов єднають серця». Квітень Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

2. Провести рекомендовані години спілкування:    

  «Конфлікт – народження істини, а не 

загострення відносин»; 

Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

гуртожитку 

 

  «Любов до ближнього – джерело 

величі людини»; 

Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

гуртожитку 

 

  «Без добрих справ нема доброго імені»; Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

гуртожитку 

 

  «Умій дякувати і віддячувати»; Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

гуртожитку 

 

  «Поважай старість і в старості тебе 

поважатимуть». 

Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

гуртожитку 

 

3. Провести уроки культурної поведінки:    

  «Правила спілкування»; Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

гуртожитку 

 

  «Єтикет за столом»; Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

гуртожитку 

 

  «Правила гостинності»; Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

гуртожитку 

 

  «Поведінка у громадських місцях». Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

гуртожитку 

 

4. Провести диспути:    



  «Що означає – жити по-совісті?»; Жовтень Кл. керівники  

  «Чи вмієте ви бути щасливими?»; Січень Класні 

керівники 

 

5. Провести індивідуальні бесіди:    

  «Чи знаеш ти себе?»; Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

гуртожитку 

 

  «Як би ти жив, як би міг жити так, як 

тобі захочеться?»; 

Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

гуртожитку 

 

  «Про зовнішність і духовну красу»; Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

гуртожитку 

 

  «Не втрачаймо серця доброти»; Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

гуртожитку 

 

  «Культура спілкування з 

одногрупниками». 

Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

гуртожитку 

 

6. Провести лицарський турнір ввічливості. Березень Вихователь 

гуртожитку 

 

7. Провести акції:    

  «Милосердя»; Протягом 

року 

Кл. керівники, 

рада учнівського 

самоврядуван-ня 

 

  «Від серця до серця»; Протягом 

року 

Кл. керівники, 

рада учнівського 

самоврядування 

 

  «Діти – дітям». Протягом 

року 

Кл. керівники, 

рада учнівського 

самоврядування 

 

 З метою формування в учнів навичок  

здорового способу життя провести: 

   

8. Рекомендовані виховні години:    

  «Вплив алкоголю на молодий 

організм»; 

Жовтень  

Класні керівники 

майстри в/н, 

вихователь 

гуртожитку 

 

  «Складові здорового способу життя»; Лютий   

  «Енергетичні напої – окриляють чи 

вбивають?». 

Квітень   

9. Години спілкування: 

 «Що ти знаєш про СНІД?»; 

 «Курити чи не курити – всі «за» і 

«проти»; 

 «Наркотики чи життя – альтернативи 

немає»; 

 «Для здорової людини підкоряються 

Протягом 

року 

  



всі вершини». 

10 Проводити рейд-перевірку «Ліцей – територія 

здорового способу життя». 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВихР, рада 

учнівського 

самоврядування 

 

11 Тиждень «Молодь обирає здоровий спосіб 

життя». 

Листопад Практичний 

психолог 

 

12 Флешмоби: 

 «Я відмовився від куріння. 

Приєднуйся!»; 

 «СНІДу – «Ні!» 

 

 

Квітень 

Грудень 

 

Заступник 

директора з 

НВихР, рада 

учнівського 

самоврядування 

 

 

 7.  Превентивне виховання 

 

                             Основні завдання превентивного виховання дітей і молоді: 
  

• створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних 

видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють 

інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до 

негативних впливів;  

• забезпечити соціально-психологічну діяльність, педагогічно зорієнтовану на протидію 

втягуванню дітей і молоді в негативні ситуації;  

• надавати комплексну психолого-педагогічну та медико-соціальну допомогу тим 

неповнолітнім, які її потребують;  

• забезпечити адекватну соціальну реабілітацію неповнолітніх, які вчинили протиправні дії 

або зловживають психоактивними речовинами;  

• стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної 

орієнтації, сприяти валеологізації навчально-виховного процесу, навчанню з раннього віку 

навичкам охорони власного життя і здоров'я;  

• сприяти виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів при підготовці 

спеціалістів (педагогів, психологів, медиків, соціологів, юристів, соціальних працівників), 

батьків та ін., об'єднанню зусиль різних суб'єктів превентивної роботи. 

№  

з/п 

 

Заходи 

 

Термін 

виконання 

 

Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Скласти та затвердити склад та план 

роботи Ради профілактики на 2019-

2020 навчальний рік 

  

до 10 жовтня 

Заступник 

директора з 

НВихР 

 

2. Сформувати картотеку учнів ліцею, 

які схильні до правопорушень 

Вересень  .  Заступник 

директора з 

НВихР, майстри 

в/н, 

кл. керівники 

 

3. Взяти на облік дітей з девіантною 

поведінкою 

До 01 жовтня,  

протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВихР, майстри 

в/н,кл. керівники 

 

4. Проведення індивідуальної роботи з 

учнями, схильними до 

правопорушень 

Протягом  

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н,  

практичний 

психолог, 

 



заступник 

директора з 

НВихР 

5. Проводити бесіди, круглі столи, 

диспути, тренінги в групах за 

напрямами: 

- запобігання насильству над 

дітьми; 

 - работоргівля; 

-   зберігання та 

розповсюдження  наркотиків; 

-  розпивання спиртних напоїв у 

громадських місцях тощо 

Протягом  

року 

 Практичний 

психолог, кл. 

керівники, 

майстри в/н, 

вихователь, 

бібліотекар 

 

6. Провести уроки здоров'я, випуск 

стінгазети, анкетування до 1 грудня 

— Міжнародного дня порозуміння з 

ВІЛ-інфікованими.  

1 грудня . Заступник 

директора з 

НВихР, 

практичний 

психолог, кл. 

керівники, 

майстри в/н, 

вихователі 

 

7. Підтримувати співпрацю з 

правоохоронними органами, КМСД, 

ССД, ЦССМ 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВихР 

 

8. Провести зустріч учнів з лікарями 

різних фахів 

Протягом 

року 

Заст.з НВихР, 

медбрат 
 

9. Профілактична робота з учнями 

групи «ризику» 

Постійно Кл.керівники, 

майстри в/н, 

рада по 

профілактиці 

правопорушень 

 

 

 

8. Художньо-естетичне виховання 

 

Завдання : 

 

 формування естетичних понять, поглядів, переконань, здатностей розуміти 

прекрасне, правильно естетично оцінювати факти, явища, процеси; 

  виховання естетичних почуттів, уміння отримувати насолоду від сприймання 

прекрасного в навколишній дійсності та мистецтві; 

 формування потреби і здатності створювати прекрасне в житті та мистецтві на основі 

розвитку власних творчих здібностей, опанування знань і практичних умінь у 

певному виді мистецтва. 

1. Провести традиційні загальноліцейні 

свята: 

   



  Провести День знань та Перший 

урок  на тему: « Людина серед 

людей». 

Вересень Заступник директора 

з НВихР, кл. 

керівники, майстри 

в/н 

 

  до Дня захисника України «Героїв 

країна – моя Україна»; 

Жовтень Заступник директора 

з НВихР, кл. 

керівники, майстри 

в/н 

 

  до Дня працівників освіти «Іде по 

сонячних світах через країну знань 

мій вчитель»; 

Жовтень Заступник директора 

з НВихР, кл. 

керівники, майстри 

в/н 

 

  Андріївські вечорниці «На 

сучасний лад»;  

Грудень Заступник директора 

з НВихР, кл. 

керівники, майстри 

в/н 

 

  «З Новим роком, з новим щастям!»; Грудень Заступник директора 

з НВихР, кл. 

керівники, майстри 

в/н 

 

  «Віват, кохання!» (до Дня Святого 

Валентина); 

Лютий Заступник директора 

з НВихР, кл. 

керівники, майстри 

в/н 

 

  «Жінка – найпрекрасніше 

творіння» (до 8 березня - 

Міжнародного дня жінки); 

Березень Заступник директора 

з НВихР, кл. 

керівники, майстри 

в/н 

 

  «Великодні дзвони»; Квітень Заступник директора 

з НВихР, кл. 

керівники, майстри 

в/н 

 

  «Їх подвиг не затьмариться в віках» 

(до Дня Перемоги); 

Травень Заступник директора 

з НВихР, кл. 

керівники, майстри 

в/н 

 

  «Щасливої дороги, випускники-

2020!». 

Червень Заступник директора 

з НВихР, кл. 

керівники, майстри 

в/н 

 

2. Організувати проведення конкурсних 

мистецьких заходів: 

   

 «Квіткові шедеври»; Жовтень Кл. керівники, 

майстри в/н, рада 

учнівського 

самоврядування 

 

 «Новорічна екібана»; Грудень Кл. керівники, 

майстри в/н, рада 

учнівського 

самоврядування 

 

 «Поетичне слово» (до Дня Листопад Кл. керівники,  



української писемності і мови); майстри в/н, рада 

учнівського 

самоврядуван-ня 

 «В об’єктиві – природа рідного 

краю». 

Лютий Кл. керівники, 

майстри в/н, рада 

учнівського 

самоврядування 

 

3. Організувати проведення тематичних 

мистецьких годин в бібліотеці: 

   

 «Видатні письменники України»; Листопад  Бібліотекар   

 «Майстри поетичного слова»; Березень Бібліотекар  

 «Театральне мистецтво України». Березень Бібліотекар  

4. Провести мистецькі інформаційно-

просвітницькі години: 

 «Сучасне музичне мистецтво»; 

 «Новини з театральних підмостків 

України»; 

 «Шедеври народного мистецтва 

України». 

Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

гуртожитку 

 

 

 

 

9. Екологічне виховання 

 
Завдання: 

 забезпечити учнівську молодь знаннями про взаємозв’язок природи і 

суспільства; 

 формувати в учнів екологічну самосвідомість та екологічну культуру; 

 виховувати в учнів бережне ставлення до навколишнього середовища, почуття 

відповідальності за його стан; 

 залучати учнів до активної природоохоронної діяльності; 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

Відповідальні При-мітка 

1. Проводити щорічні екологічні акції:    

  «Довкілля»; Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВихР,кл. 

керівники, 

майстри в/н 

 

  «День землі». Квітень   

  «Зробимо довкілля чистим». Березень-

квітень 

 

2. Провести традиційні місячники 

чистого довкілля «Чистий дім, чистий 

двір, чиста Україна». 

Жовтень, 

квітень 

Адміністрація, 

рада 

учнівського 

самоврядування     

 

3. Провести тижні екологічного 

виховання: 

   

 «Природа – національне 

багатство України»; 

Жовтень Викладач 

екології 

 

 «Обіймемо землю любов’ю». Квітень Викладач 

екології 

 



4. Провести рекомендованя виховні 

години: 

   

  «Екологічні проблеми 

України»; 

Протягом 

року 

Кл. керівники  

  «Міжнародне співробітництво в 

галузі збереження та 

відновлення довкілля». 

Протягом 

року 

Кл. керівники  

5. Провести інформаційно-просвітницькі  

години: 

   

  «Зміни клімату та озоновий 

шар»; 

Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

 

 «Стан довкілля України в 

цифрах і фактах»; 

 

 «Ліси України – легені 

держави» (до Всесвітнього дня 

лісу); 

 

 «Вода – джерело життя» (до 

Всесвітнього дня водних 

ресурсів); 

 

  

6. Провести години спілкування:    

  «Ти і природа»; Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

  «Збереження довкілля 

починається з тебе»; 

Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

  «Культура утилізації відходів»; Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

  «Правило запам’ятай: люби 

природу, довкілля оберігай!» 

Протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

  «Заповідні місця планети 

Земля». 

   

7. Оформити книжкову поличку в 

бібліотеці «Збережемо довкілля 

чистим». 

Жовтень Бібліотекар  

 

 

10. Трудове виховання 
 

Завдання: 

 

 Виховання  у  учнів  любові  до  праці , глибокої  поваги  до  людей - трударів  

 Забезпечення  формування знань серед випускників шкіл про  світ професій в 

ліцеї,інформування про умови навчання.  

  Виховання свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків 

активної трудової діяльності.  

  Виховання  у  учнів  потреби  існування, самоутвердження і взаємодії  в суспільстві 

та природному середовищі. 

 Виховання  конкурентоспроможного  господаря  своєї  землі , здатного  творчо  

мислити , усвідомлювати  свою  належність  до  сучасної  цивілізації , чітко  

орієнтуватися  в реаліях  і  перспективах  життя , глибоко  розуміти  традиції  та  

соціокультурні  цінності  українського  народу , бути  спадкоємцем  і  

продовжувачем  національних  трудових  традицій; 



 Виховання  поваги  і  любові  до  праці, дисциплінованості, бережливого ставлення  

до суспільної і  приватної власності, розвиток  діловитості  і підприємництва , участь  

у  відновленні  народних  ремесел  і  промислів; 

 Формування свідомого  ставлення  до  праці як  вищої цінності  людини і 

суспільства, готовності  до життєдіяльності  та  праці в  умовах  ринкових  відносин; 

закріплення  інтересу до  обраної  професії. 

 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні Від

міт

ка 

пр

о 

ви

ко

на

нн

я 

1. З метою трудового виховання 

ліцеїстів спрямувати роботу 

педагогічного колективу на 

прищеплення учням любові до 

праці, володінні вибраної 

професії та свідомого 

відношення до неї 

Протягом року Заступник директора з 

НВихР, кл.керівники, 

майстри вн/ 

 

2. Організація чергування в 

кабінетах, майстернях, 

лабораторіях, гуртожитку 

Постійно Кл.керівники, майстри 

в/н, вихователь 

 

3. Закріплення ділянки території за 

групами для систематичного 

прибирання і підтримання її в 

належному порядку 

Протягом року Завідуючий 

господарством, 

кл.керівники, майстри 

в/н 

 

4. Проводити зустрічі ліцеїстів з 

представниками вищих 

навчальних закладів та 

фахівцями обраних ними 

професій 

Протягом року Заступник директора з 

НВихР 

 

5. Проводити зустрічі з 

представниками районного 

центру зайнятості населення 

Протягом року Заступник директора з 

НВихР 

 

6. Провести цикл бесід: 

- «Праця – основа життя» 

- «Трудові права неповнолітніх»  

(за окремим планом) 

 

Вересень 

Лютий 

Кл.керівники, майстри 

в/н 

 

7. Підготувати вечір-презентацію 

«Професія, яку ти обрав» 

Березень Заступник директора з 

НВР, заступник 

директора з НВихР 

ст.майстер,  

майстри в/н 

 

 

 

 

 

 

 



11. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання) 
 

Завдання : 

 

 сприяння утвердженню духовності сім’ї, формування системи етичних цінностей 

сім’ї, що ґрунтуються на загальнолюдських цінностях; 

 налагодження педагогічної освіти батьків, допомога батькам в оволодінні 

гуманними прийомами впливу на дитину; 

 залучення батьків до навчально виховної роботи в ліцеї, сприяння  подоланню 

психологічного бар’єру у стосунках між педагогічним колективом та батьками; 

 формування у свідомості людей розуміння важливості ролі сім]ї у житті 

суспільства. 

 

 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Пр

и-

міт

ка 

1 2 3 4 5 

1. З метою встановлення рівня 

педагогічної культури батьків та 

задоволення їх потреб у 

педагогічних знаннях провести 

анкетування, листування, 

індивідуальні  бесіди з батьками 

першого курсу. 

Вересень-

жовтень 

Кл.  керівники, майстри 

в/н 

 

 

2. Спланувати та забезпечити роботу 

батьківського комітету 

«Педагогічний всеобуч батьків» 

До 20.09 Заступник директора з 

НВихР, кл. керівники 

 

3. Поновити банк даних сімей 

особливого обліку: 

До 25.09 Практичний психолог  

 - малозабезпечені сім’ї;  

- багатодітні сім’ї; 

- неблагополучні сім’ї. 

4. Проводити індивідуальні та 

групові консультації для батьків з 

питань навчання та виховання 

їхніх дітей. 

Протягом 

року 

Кл. керівники, майстри 

в/н, практичний 

психолог 

 

5. Обрати батьківський комітет 

ліцею, батьківські комітети груп. 

Вересень Заст. дир. з НВхР, 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

6. Надавати допомогу у підготовці та 

проведенні засідань батьківського 

комітету ліцею. 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВихР 

 

7. Налагодити постійне 

інформування батьків про 

відвідування та успішність їхніх 

дітей. 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н  

 

 

8. Організувати співпрацю 

педагогічних працівників та 

батьківської громадкості з питань 

профілактики правопорушень, 

злочинності та бездоглядності 

дітей. 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н  

 



9. Тримати під постійним контролем 

утримання та виховання учнів у 

неблагополучних сім’ях. 

 

Протягом 

року 

 

Практичний психолог, 

Заступник директора з 

НВихР  

 

 

10. Підтримувати постійний зв’язок з 

родинами, де виховуються учні, 

що входять до «групи ризику». 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н  

 

11. Здійснювати правову освіту 

батьків, залучати до цієї роботи 

працівників правоохоронних 

органів. 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВихР, 

класні керівники, 

майстри в/н  

 

12. Залучати батьків до підготовки та 

проведення загальноліцейних 

виховних  заходів. 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВихР 

 

13. Проводити батьківські збори в 

навчальних групах (2 рази на 

семестр). 

Рекомендована тематика 

батьківських зборів: 

   

 І курс 

 «Особливості організації 

навчально-виховного 

процесу в ліцеї»; 

 

Протягом 

року 

 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

  «Роль родини у 

профілактиці 

правопорушень серед 

дітей»; 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

  «Роль родини у розвитку 

здібностей дитини»; 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

  «Підсумки навчально-

виховної діяльності учнів» 

(у кінці кожного семестру). 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

 ІІ курс 

 «Співпраця педагогів та 

батьків у формуванні в 

учнів навичок навчальної 

праці»; 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

  «Роль родини у формуванні 

національної свідомості 

учнів»; 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

  «Використання народної 

педагогіки в сімейному 

вихованні». 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

  «Підсумки навчальної 

діяльності учнів». 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

 

 

 ІІІ курс 

 «Роль родини у 

формування в дитини 

навичок здорового способу 

життя»; 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

  «Культура поведінки – як  Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 



сформувати?»; 

  «ЗНО  та ДПА – 

відповідальна пора в житті 

випускника ліцею». 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

  «Про закінчення ліцею та 

проведення випускних 

урочистостей». 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

 

 

 

12. Учнівське самоврядування 
 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні Відм

ітка 

про 

вико

нанн

я 

1. Вибори  органів учнівського 

самоврядування (в групах) 

Вересень   класні керівники, 

майстри в/н 

 

2. Організація  роботи учнівського 

самоврядування 

Вересень-

жовтень 

Заступник директора з 

НВихР 

 

3. Організація  роботи  

волонтерського загону «НАДІЯ» 

Протягом 

року 

Куратор 

волонтерського загону 

 

4. Проведення  засідання ради лідерів Один раз на 

місяць 

Заступник директора з 

НВихР 

 

5. Заходи до Європейського дня 

протидії торгівлі людьми 

Жовтень Заступник директора з 

НВихР Класні 

керівники 

 

6. Конкурс найкращий правознавець Жовтень Викладач 

правознавства 

Трінко Т.І. 

 

7. Проведення фото-конкурсу «Життя 

мого ліцею» до Дня народження 

ліцею. 

Листопад Заступник директора з 

НВихР Бібліотекар  

Методист 

 

8. Молодіжний форум «Знайди себе 

стань волонтером» 

Грудень Куратор 

волонтерського загону 

 

9. Урок мужності «Герої Небесної 

Сотні, герої війни на Донбасі. 

Кожен із них герой.» 

Лютий Викладач Ясиненко 

В.І. 

 

10. Конкурс на кращу навчальну групу Квітень Старший майстер  

11. Адміністрування сайту ліцею, 

сторінок в соціальних мережах 

Постійно Інженер-електронник 

 

 

 

 

13. Волонтерський загін «НАДІЯ» 

 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні Від

мітк

а 

про 

вико



нанн

я 

1. Затвердження плану роботи загону 

«НАДІЯ» на 2018-2019 н.р. та розподіл 

обов’язків між членами загону згідно з 

напрямками роботи. Складання списків 

людей похилого віку, що потребують 

допомоги по селу Паньківка. 

Вересень 

 

Заступник 

директора з 

НВихР. 

 

2. Рейд «Кому потрібна наша допомога?». 

До Дня людей похилого віку (1 жовтня) 

та до Дня інвалідів (3 грудня) 

виявити  людей похилого віку, 

одиноких престарілих, учасників Другої 

Світової війни, інвалідів, які 

потребують допомоги, а також учнів 

пільгових категорій . Скласти списки. 

Жовтень 

Куратор 

волонтерського 

загону  

Лавренко Т.Г. 

 

3. Систематично  проводити засідання 

загону «НАДІЯ», заслуховувати звіт 

про проведену роботу. 

Щокварталь 

но 

Рада 

волонтерського 

загону «Надія» 

 

4. Уроки-реквієми про громадян,які 

загинули,вибираючи  демократичний 

вибір,права і свободи  людини під час 

революційних подій 1917-

1921років,Революції гідності(листопад 

2013року-лютий 2014 року),захищаючи 

незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України(за 

окремим планом). 

Протягом 

року 

 

Заступник 

директора з 

НВихР,  

Класні 

керівники. 

 

5. До Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом – просвітницька акція. Участь у 

ліцейної акції «Повір у себе». 

Проведення уроків «Доброти і 

милосердя».(за окремим планом)                 

Грудень 

Рада 

волонтерського 

загону «Надія» 

 

6. Організація зустрічей дітей-сиріт та 

дітей, ПБП з  Службою у справах дітей, 

привітання та вручення подарунків. 

Грудень 

Заступник 

директора з 

НВихР. 

 

7. 
Уроки мужності, присвячені Дню 

Збройних Сил України «Ми будемо 

довго пам`ятати і вам забути не дамо». 

Грудень 

2019р 

Куратор 

волонтерського 

загону  

Лавренко Т.Г. 

 

8. Індивідульна допомога одиноким 

престарілим, інвалідам, збір 

гуманітарної допомоги. 

Протягом 

року 

Рада 

волонтерського 

загону «Надія» 

 

9. Вечір памяті «Мрію, щоб світ був, з 

війною незнайомий» (до Дня 

визволення Білокуракинщини від 

німецько-фашистських загарбників) 

Січень 

2020 р. 

Куратор 

волонтерського 

загону. 

 

10. 

Виховний захід «Герої не вмирають»,  

присвячений подвигу «Небесної Сотні» 

Лютий  

2020 р. 

Заступник 

директора з 

НВихР,класні 

керівники. 

 

11. 
Лінійка пам`яті воїнів, загиблих в 

Афганістані «Афганістан болить в моїй 

душі». 

Лютий 

Заступник 

директора з 

НВихР, 

Класні 

 



керівники. 

12. Просвітницькі акції серед однолітків з 

протидії вживання алкоголю, тютюну, 

наркотиків. Пропаганда ЗСЖ. 

 

Протягом 

року 

Куратор 

волонтерського 

загону. 

 

 

13. 
Акція  «Здоровим бути – «КРУТО»!» до 

Всесвітнього дня здоров’я. 

Квітень 

2020р 

Рада 

волонтерського 

загону «Надія» 

 

14. 
Зустріч з учасником Другої Світової 

війни Осипової М.Ю. «Наші земляки 

герої» 

Травень 

Куратор 

волонтерського 

загону  

Лавренко Т.Г 

 

15. Відвідування ветеранів на дому, 

надання посильної допомоги. Акція 

«Ветеран живе поруч». 

Травень 

Рада 

волонтерського 

загону «Надія» 

 

16. 

Підведення підсумків роботи 

волонтерського загону «Милосердя» за 

2018-2019н.р. 

Червень 

Заступник 

директора з 

НВихР, 

Куратор 

волонтерського 

загону. 

 

 

 

 

V. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 
 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмі

тка 

про 

вико

нан

ня 

І. Організаційно навчальна робота 

1. Спланувати навчальний 

процес з фізичної культури (навчальний 

план, графік навчального процесу, 

робочий план). 

Вересень 

2020 

Викладач фізич- 

ної культури 

 

 

2. Провести вибори фізоргів 

груп. 

Вересень- 

жовтень 

2020 

Викладач фізич- 

ної культури, 

керівники груп 

 

3. Оновлення та затвердження складу ради 

фізкультурного активу ліцею 

Вересень- 

жовтень 

2020 

Зас.директора 

зНВих.роботи, 

викладач фізич- 

ної культури 

 

 

4. Оновити інструктивні, 

інформаційні стенди, фотостенди. 

Протягом 

Року 

Викладач фізич- 

ної культури 

 

5. Провести спортивні 

вечори, зустрічі з відомими 

спортсменами тощо. 

Протягом 

Року 

Викладач фізич- 

ної культури, 

керівники груп 

 



7. Взяти участь у роботі 

методичної комісії ЗП(ПТ)О 

 Методичні розробки уроків 

та позакласних заходів. 

Згідно 

з 

планом 

роботи 

НМЦ ПТО 

Викладач фізич- 

ної культури 

 

                                            ІІ. Фізкультурно-масова робота 

1. Організувати роботу 

спортивних гуртків та секцій. 

Протягом 

року 

Зас.директора 

зНВих.роботивикл

адач фізичної 

культури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

викладач фізич- 

ної культури, 

керівники груп 

 

2. Розробити  календарний 

план проведення спартакіади серед 

учнів ЗП(ПТ)О. 

Вересень 

2019 

Викладач фізич- 

ної культури 

 

3. Сформувати збірні 

команди ліцею  з різних видів спорту 

. 

Вересень – 

жовтень 

2019 

Рада  

фізкультурного 

активу 

 

4. Провести предметний 

тиждень «Фізична культура і 

здоров'я»   

Вересень 

2019 

Рада ФА  

5. Забезпечити участь учнів у районних 

змаганнях  

Протягом 

року 

Рада ФА  

ІV. Фізкультурно-оздоровча робота 

1. Провести розподіл учнів за станом 

здоров’ я до віповідних медичних груп 
Вересень 

2019 

 медичний 

працівник 

Викладач фізич- 

ної культури, 

медичний 

працівник 

 

2. Провести дні здоров'я. Жовтень 

2019- 

березень 

2020 

Викладач фізич- 

ної культури, 

керівники груп 

 

3. Організувати роботу з 

учнями, віднесеними за станом 

здоров'я(за наявності) до 

спеціальної медичної 

 

 

групи. 

Жовтень 

2019 

Викладач фізич- 

ної культури, 

керівники груп 

 

4. Забезпечити проведення 

поглибленого медичного 

огляду. 

 

 

Вересень –

жовтень 

2019 

медичний 

працівник  

 

5. Організувати проведення 

профілактичних бесід «За здоровий 

спосіб життя». 

Щомісяця Рада ФА  

6. Забезпечити проведення 

оздоровчих заходів у режимі 

навчального дня. 

Щодня Рада ФА  



7. Підготувати та провести 

спортивно –масові  змагання «Кілька 

кроків до здоров’я» присвячені до Дня 

фізичної культури і спорту. 

Вересень 

2019 

Викладач фізич- 

ної культури, 

керівники груп 

 

8. Провести спортивні змагання 

з міні- футболу на першість ліцею. 

Жовтень 

2019 

Викладач фізич- 

ної культури 

 

9. Провести військово-спортивні змагання 

«Козацькі розваги», присвячені Дню 

українського казацтва. 

Жовтень 

2019 

Викладач фізич- 

ної культури 

 

10. Підготувати та провести 

Змагання з волейболу,футзалу  серед 

команд ліцею . 

Листопад – 

Грудень 

2019 

Викладач фізич- 

ної культури, 

керівники 

груп 

 

12. Провести змагання з 

настільного тенісу  на першість ліцею. 

Лютий 

2019 

Викладач фізич- 

ної культури, 

керівники груп 

 

13. Провести змагання з 

шахів і шашок серед учнів ліцею. 

Грудень 

2019 

Викладач фізич- 

ної культури, 

керівники груп 

 

14. Підготувати та провести 

товариські зустрічі з волейболу, футзалу 

серед юнаків та дівчат ліцею та шкіл. 

Протягом 

року 

Викладач фізич- 

ної культури, 

керівники груп 

 

                                 V. Фінансово-господарська діяльність 

1. Підтримувати стан 

матеріально-спортивної бази в 

належному стані. 

Щодня Адміністрація, 

викладач фізич- 

ної культури 

 

2. Придбати необхідний 

спортивний інвентар. 

За кошто- 

рисом 

Адміністрація, 

викладач фізич- 

ної культури 

 



VI. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ      

 

№  

з/п 

Що 

контролюєть

ся 

Мета контролю Хто 

контролює 

Термін 

контролю 

Де 

заслухано, 

підсумки 

контролю 

Відмі

тка 

про 

вико

нанн

я 

6.1. Ведення 

педагогами 

журналів 

теоретичного 

і виробничого 

навчання 

Перевірка ведення 

журналів, накопичення 

оцінок, частота 

опитування, 

відповідність дат 

проведення уроків у 

журналах теоретичного 

і виробничого навчання 

і розкладі. Виконання 

навчальних планів і 

програм. 

заступник 

директора з 

НВР,  

методист, 

 старший       

 майстер 

2 рази на  

семестр,  

1 раз на місяць, 

1 раз на 

тиждень 

Обговорення 

на нараді 

при 

директорові 

 

6.2. Ведення 

журналів 

класних 

керівників, 

майстрів в/н 

Аналіз планів виховної 

роботи навчальних груп, 

стан виконання Закону 

України «Про мови», 

своєчасності виконання 

запланованих заходів, 

виконання вимог до 

ведення журналів 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

1 раз на місяць Обговорення 

на 

інструктивно-

методичних 

нарадах  

 

6.3. Ведення книги 

протоколів 

засідань 

методичних 

комісій 

Виконання планів 

роботи, якість 

протоколів засідань 

комісії 

Заступник 

директора з 

НВР,  

методист, 

старший 

майстер 

2 рази на рік Обговорення 

на 

інструктивно-

методичних 

нарадах, 

педраді 

 

6.4. Уроки, 

лабораторно-

практичні 

заняття 

Якість знань здобувачів 

освіти, прищеплення їм 

навичок 

конспектування, 

міжпредметні зв’язки, 

технічні  засоби 

навчання, 

комп’ютеризація  

навчального процесу, 

професійна 

спрямованість 

предметів 

загальноосвітньої 

підготовки.  

Адміністрація, 

голови м/к. 

Протягом 

навчального 

року 

Обговорення 

на 

інструктивно-

методичних 

нарадах, 

педраді,  

засіданнях 

м/к 

 

6.5. Засідання 

методичних 

комісій 

 

 

 

Явка викладачів та 

майстрів виробничого 

навчання, підготовка 

запланованих питань 

Заступник 

директора з 

НВР,  

методист 

 

 1 раз на місяць 

(останній 

четвер) 

Обговорення 

на засіданнях 

педради 

 

6.6. Виховні 

години, 

тематичні 

лінійки, вечори 

Якість підготовки і 

проведення виховних 

годин, тематичних 

лінійок. Присутність 

учнів на підготовлення 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Щопонеділка 

 

Обговорення 

на 

інструктивно-

методичних 

нарадах 

 



заходах. Виховний 

потенціал заходів. 

З’язок з майбутньою 

професією 

класних 

керівників 

6.7. Предметні 

гуртки, гуртки 

технічної 

творчості 

Відвідування 

здобувачами освіти 

засідань гуртків, 

виконання планів 

роботи, ефективності 

проведеної роботи. 

Заступник 

директора з 

НВР, 

старший 

майстер 

Двічі на рік 

(лютий 2020р., 

травень 2020р.) 

 

Обговорення 

на 

інструктивно-

методичних 

нарадах, 

педраді 

 

6.8. Кабінети та 

лабораторії 

Виконання планів 

роботи кабінетів та 

лабораторій. 

Додержання правил 

охорони праці. 

Справність приладів та 

обладнання. Меблі в 

кабінетах, їх стан 

Заступник 

директора з 

НВР,  

методист 

Двічі на рік 

(січень 2020р. 

травень 2020р.) 

Обговорення 

на нараді при 

директорові, 

педраді  

 

6.9. Навчальні 

майстерні 

Наявність методичного 

забезпечення. 

Виконання програм 

виробничого навчання. 

Додержання правил 

охорони праці. Участь 

майстрів в/н в роботі 

методичних комісій .  

Заступник 

директора з 

НВР,  

методист 

Двічі на рік 

(лютий 2020р., 

травень 2020р.) 

Обговорення 

на 

інструктивно-

методичних 

нарадах, 

педраді 

 

6.10. Консультації та 

додаткові 

заняття 

Відвідування. Якість 

проведення занять. 

Результати. Облік 

роботи. 

Голови 

методичних 

комісій,  

методист 

Щомісяця Обговорення 

на засіданнях 

методичних 

комісій 

 

6.11. Державна 

кваліфікаційна 

атестація 

Тематика письмових 

екзаменаційних робіт, 

ступень її оновлення, 

актуальність, якість 

робіт. Своєчасне 

виконання графіків. 

Дотримання вимог 

орфографічного та 

графічного режимів. 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

Двічі на рік 

Обговорення 

на 

інструктивно-

методичних 

нарадах, 

педраді 

 

6.12. Документація 

викладачів. 

Методичне 

забезпечення 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

знань 

здобувачів 

освіти 

Відповідність 

документації 

навчальним планам. 

Наявність документації 

українською мовою, 

наявність матеріалів 

державної підсумкової 

атестації, варіантів 

обов’язкових 

контрольних робіт за 

навчальними планами. 

Заступник 

директора з 

НВР,  

методист 

 голови м/к 

Двічі на рік 

(грудень 

2019р., 

травень 2020р.) 

 

Обговорення 

на 

інструктивно-

методичних 

нарадах 

 

6.13.  Звіти 

здобувачів 

освіти з 

лабораторних 

та практичних 

робіт 

Дотримання вимог 

орфографічного та 

графічного режимів, їх 

оформлення, зберігання, 

перевірка їх 

викладачами 

    Заступник 

директора з 

НВР,  

методист 

квітень 

2020р. 

Обговорення 

на   

засіданнях 

м/к 

 

6.14. Комплексні 

кваліфікаційн

Наявність 

затверджених пакетів 

Заступник 

директора з 

грудень 

2019р. 

Обговорення 

на   

 



і завдання документів 

комплексних 

контрольних завдань з 

усіх професій. 

Матеріально – 

методичне 

забезпечення 

виконання 

комплексних 

контрольних робіт 

НВР, 

старший 

майстер 

засіданнях 

м/к 

6.15 Звіти з 

виробничої 

практики на 

підприємстві 

Наявність та якість 

звітів здобувачів 

освіти. Дотримання 

орфографічного та 

графічного режимів 

заступник 

директора з 

НВР.  

За графіком 

навчального 

процесу 

(після 

закінчення 

виробничої 

практики) 

Обговорення 

на   

засіданнях 

м/к 

 

6.16. Відкриті  

уроки 

Виконання графіка 

проведення та 

підготовки до них. 

Розгорнутий 

поурочний план-

конспект або 

методична розробка. 

Зв’язок з 

індивідуальною 

методичною темою та 

методичною темою 

ліцею 

Заступник 

директора з 

НВР,  

методист  

голови м/к 

За графіком Обговорення 

на 

інструктивно-

методичних 

нарадах, 

педраді 

 

6.17. Державна 

підсумкова 

атестація 

Додержання вимог до 

організації та 

проведення державної 

підсумкової атестації. 

Якість знань 

здобувачів освіти. 

Матеріально-

методичне 

забезпечення 

Заступник 

директора з 

НВР,  

методист 

ІІ семестр  

2019/2020 н.р. 

Обговорення 

на педраді 

 

6.18. Явка здобувачів 

освіти на 1 урок 

Виявлення здобувачів 

освіти, які запізнилися. 

Видача допусків на 

заняття. Заходи 

виховного характеру 

щодо запобігання 

запізнень  

Заступник 

директора з 

НВихР 

Щоденно Обговорення 

на 

інструктивно-

методичних 

нарадах 

 

 

6.19. Санітарний 

стан 

приміщень, 

території 

навколо 

ПТНЗ  

Якість прибирання та 

чергування. 

Додержання санітарно- 

гігієнічного режиму 

занять. Наявність та 

справність меблів 

Завідуючий 

господарств

ом 

Щоденно Обговорення 

на 

інструктивно-

методичних 

нарадах 

 

 

6.20. Про стан 

профорієнтаці

йної роботи 

Наявність наказу по 

закріпленню педагогів 

за школами . Аналіз 

відвідування 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

жовтень 

2019р., 

щомісячно 

 

Обговорення 

на нарадах при 

директорові, 

інструктивн

 



педагогами шкіл. 

Складення списку 

майбутніх здобувачів 

освіти ліцею.  

роботи о-

методичних 

нарадах 

6.21. Робота з 

обдарованою  

молоддю 

Наявність банку 

обдарованих 

здобувачів освіти. 

Робота з здобувачами 

освіти при підготовці 

до олімпіад, ЗНО, 

конкурсів 

профмайстерності. 

Результати участі 

здобувачів освіти в 

обласних олімпіадах, 

конкурсах 

профмайстерності 

Заступник 

директора з 

НВР , 

З НвихР,  

методист, 

старший 

майстер 

 

жовтень 

2019р. - 

березень 

2020р. 

 

Обговорення 

на нарадах при 

директорові, 

інструктивно-

методичних 

нарадах, 

педраді 

 

6.22. Оздоровлення 

здобувачів 

освіти у 

літній період 

Наявність списку 

здобувачів освіти, які 

підлягають 

оздоровленню у літній 

період. Виявлення 

оздоровчих закладів, 

які приймуть 

здобувачів освіти на 

оздоровлення 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

 

квітень - 

травень 

2020р. 

Обговорення 

на нарадах при 

директорові, 

інструктивн

о-

методичних 

нарадах, 

педраді 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   

 

 

 

     

 

 

  

  



VІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

                                 

                                                        План методичної роботи 
 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

    1 

Організація роботи над єдиною 

методичною темою ліцею: 

«Впровадження інноваційних 

технологій в освітній процес,  як 

ефективний засіб життєвої та 

професійної компетентності 

здобувачів освіти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

Адміністрація,  

методист, 

голови МК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     2 

На основі діагностування,  

анкетування та аналізу роботи 

спланувати напрямки методичної 

роботи педагогічного колективу на 

рік. 

 

 

Вересень 2019 

 

Методист, 

голови МК 

 

 

      

      3 

Організація роботи методичних 

комісій над темою ліцею над якою 

працюватиме МК 

Вересень 2019 

 

Методист, 

голови МК 

 

 

 

4 
Організація роботи методичного 

кабінету 

Протягом року 

згідно плану 

роботи кабінету 

 

 Методист, 

голови МК 

 

 

 

5 
Організація роботи школи молодого 

майстра в\н 

Протягом року 

згідно плану 

проведення 

 

Ст. майстер, 

голова МК 

майстрів в\н 

 

 

6 Моніторингові дослідження 

викладання навчальних дисциплін 

Вересень 

2019 

 

Методист 

 

 

 

      7 

Моніторингові дослідження 

навчальних досягнень здобувачів 

освіти 
Кожного семестру 

Методист, 

викладачі 

 

 

 

       8 

Створення методичного середовища 

щодо впровадження та використання 

інформаційних технологій у 

навчально-виховному процесі. 

Протягом року 

Адміністрація,  

методист, 

голови МК 

 



 

       

      9 
Розробка електронних засобів 

навчання з предметів (професій) 
Протягом року 

 

  

 Педпрацівники 

 

 

       

     10 

Вивчення та впровадження досвіду 

роботи педагогічних працівників 

ліцею 

Протягом року 

 

Адміністрація,  

методист, 

голови МК 

 

 

 

     11 

Розробка версій уроків з виробничого 

навчання з використанням 

мультимедійних технологій 

Протягом року 

 

 

Педпрацівники 

 

 

 

 

     12 

Систематично проводити 

інформування педпрацівників  про 

нові методичні рекомендації, 

публікації в пресі щодо 

вдосконалення професійної 

компетентності 

Протягом року 

 

 

Адміністрація,  

методист, голови 

МК 

 

 

 

     13 

Організація та проведення 

інструктивно-методичних нарад з 

викладачами, майстрами, класними 

керівниками 

Згідно плану 

 

Адміністрація,  

методист 

 

 

 

 

    14 

Організація виступів викладачів і 

майстрів в\н у педрадах,  

педчитаннях, згідно з планом ліцею та 

НМЦ ПТО 

Протягом року 

 

Адміністрація,  

методист, голови 

МК 

 

 

 

     15 

Організація роботи з обдарованими 

учнями, розвиток творчих здібностей 

у них та участь у обласних конкурсах, 

олімпіадах та конкурсах фахової 

майстерності.  

Протягом року 

 

 

Адміністрація,  

методист, голови 

МК 

 

 

 

     16 

Організація роботи по вивченню 

педпрацівниками ліцею умов роботи 

дуальної, модульної системи 

навчання. 

Протягом року 

 

Адміністрація,  

методист, голови 

МК 

 

 

17 

Провести педагогічні читання. 4 четвер, 

травень 

Заст. дир. з НВР, 

з НвихР, 

методист, 

ст. майстер 

методист 

 

 

 

   18 

 

 

 

 

Вивчити та узагальнити 

досвід роботи викладача 

за темою : «Використання проектних 

технологій», майстра в/н :  

«Проведення конкурсу кращій з 

професії» 

Протягом 

року 

Методист, 

голови 

методичних 

комісій 

 



 

 

    

       

  19 

Організувати проведення 

індивідуальних та групових 

консультацій для 

педагогічних працівників 

навчального закладу. 

За окремим 

планом- 

графіком 

Методист 

 

 

 

 

20 

Забезпечити умови для 

проведення самоосвітньої 

діяльності педагогів ліцею, 

індивідуальної методичної 

роботи. 

Постійно Заст. дир. з НВР, з 

НВихР, методист,          

ст. майстер 

 

 

 

 

   21 

Організувати роботу щодо 

проведення відкритих, 

експериментальних уроків, 

взаємовідвідування уроків. 

Постійно 

 

Методист 

 

 

 

22 

Забезпечити проведення 

моніторингових досліджень рівня 

професійної компетентності 

педагогічних кадрів ліцею. 

Січень, 

червень 

2020 

Заст. дир. з НВР, з 

НВихР, методист,          

ст. майстер 

 

 

 

23 

Надати методичну та 

консультативну допомогу щодо 

розробки навчально- плануючої 

документації викладачів та 

майстрів виробничого навчання. 

До 31.08. 

2019 

Методист,  

голови методичних 

комісій 

 

 

24 

Скласти єдиний план 

методичної роботи на 

навчальний рік. 

До 31.08. 

2019 

Методист, 

головиМК 

 

 

 

25 

Організувати і провести 

комплекс заходів щодо 

діагностики навчальних 

досягнень здобувачів освіти з 

предметів загальноосвітньої та 

загально-професійної підготовки. 

Вересень, 

  грудень 

2019, 

квітень 

   2020 

Голови 

методичних 

комісій, 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   26 

Створити умови для 

вивчення педагогічними 

працівниками сучасних 

педагогічних і виробничих 

технологій, обладнання, 

техніки. 

Постійно Адміністрація, 

методист 

 

 



 

                                                    План роботи методичного кабінету  

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Примітка 

І. Організаційна робота 

1. Оформити плануючу документацію До  31.08.19р. Методист 

 

 

2. Скласти план надання адресної 

допомоги за індивідуальними 

запитами педагогів на основі 

аналізу діагностичних карт. 

Вересень 

2019р. 

Методист 

голови 

методичних 

комісій 

 

 Створити довідково-інформаційний 

фонд методичних матеріалів, 

літератури з єдиної методичної 

теми.  

 

Жовтень 2019р. Методист  

4. Оновити каталог електронних 

засобів навчального призначення, 

картотеки: 

- методичної літератури, 

періодичних видань з питань 

професійно-технічної освіти; 

- передового педагогічного 

досвіду тощо. 

 

 

Постійно Бібліотекар, 

методист 

 

 

5.    Зосередити в методичному 

кабінеті плануючу документацію 

на навчальний рік: 

 план роботи ліцею на 

навчальний рік; 

 план роботи 

      педагогічної ради; 

 плани роботи 

методичних комісій; 

 плани роботи школи 

      передового досвіду,        

      семінарів; 

 план проведення                

               інструктивно- 

              методичних нарад; 

  план вивчення  

узагальнення досвіду 

роботи; 

 план роботи творчої                  

           групи тощо. 

 

Вересень 

2019р. 

Методист 

 

 



6. Організувати проведення 

заходів щодо підвищення 

педагогічної майстерності: 

 семінарів-практикумів, 

проблемних семінарів; 

 шкіл передового досвіду,  

молодого педагога; 

курсів педагогічного і 

технічного мінімуму; 

   індивідуальних і        

   групових консультацій; 

   інструктивно- 

       методичних нарад. 

 

 

Постійно, 

за окремими 

планами 

Методист, 

голови методичних 

комісій 

 

7. Організувати і провести 

педагогічні читання і науково-

практичні конференції. 

 

Січень, 

травень 

2020р. 

Методист, 

голови МК 

 

8. Надавати індивідуальну 

допомогу викладачам і 

майстрам виробничого 

навчання у доборі літератури 

та матеріалів  

 

Постійно Бібліотекар, 

методист 

 

 

9. Організувати виставки нових 

надходжень літератури, 

тематичних виставок, 

виставок за підсумками 

роботи: 

- кращих зразків наочних 

посібників і методичних 

матеріалів; 

- кращих методичних розробок : з 

окремих тем, розділів програми, 

предмета; 

- кращих творчих робіт тощо. 

Постійно Методист, голови МК, 

бібліотекар 

 

10. Організувати 

взаємовідвідування уроків. 

Протягом 

року 

Методист 

 

 

11. Надати допомогу 

педагогічним працівникам у роботі 

щодо самоосвіти, індивідуальній 

методичній роботі, авторам 

доповідей; рефератів, методичних 

розробок. 

Постійно Методист 

 

 



 

12. Підготувати перелік програм, 

посібників, підручників для 

практичного користування в 

навчальному році по 

кожному предмету і по кожній 

спецдисципліні. 

 
 
 
Грудень 

2019р. 

 
 
Голови методичних 

комісій 

 

13. Організувати участь 

викладачів і майстрів в/н в 

обласних семінарах- 

практикумах, школах 

педагогічної майстерності. 

 
 

Згідно з планом 

НМЦ ПТО 

 
 
 
Дирекція 

 

14. Організувати і розробити 

графік відкритих уроків, 

предметних тижнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
До 

01.10.2019р. 

 
Методист 

. 

 



 II. Аналітико-методична робота 

 

1. 

 

 

 

 

 Провести психолого-педагогічні 

спостереження за       динамікою 

педагогічної майстерності педагогічних 

працівників згідно з           

діагностичними картами. 

Постійно Пр. психолог 

методист 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Надати методичну допомогу 

   у розробці поурочно-тематичних      

   планів,  освітніх робочих планів. 

Узагальнити пропозиції                 

  методичних комісій щодо 

  вдосконалення навчально- 

  плануючої документації. 

Вересень 

2019р. 

Методист, 

голови методичних 

комісій 

 

 3. Організувати навчання молодих 

майстрів виробничого навчання і 

викладачів з вивчення методики 

теоретичного і виробничого навчання, 

методики виховної роботи, педагогіки і 

психології. 

Постійно Методист 

 

 

 4. Забезпечити індивідуальний 

підхід до надання методичної 

допомоги щодо самоосвіти педагогів. 

Постійно Методист, 

голови МК 

 

 5. Надати допомогу методичним комісіям 

щодо планування і проведення 

засідань. 

Постійно Методист 

 

 

6.  Організувати наставництво з надання 

адресної допомоги педагогічним 

працівникам. 

Постійно Методист,   

 голови МК 

 

 7. Надавати допомогу в підготовці і 

проведенні семінарів-практикумів. 

Постійно Методист,   

 голови МК 

 

 8. Надавати допомогу в підготовці, 

проведенні і обговоренні відкритих 

уроків. 

Постійно Методист, 

голови МК 

 

12. Надати допомоги щодо вдосконалення 

контрольних методичних засобів 

предметів і професій. 

Постійно Методист, 

голови 

методичних 

комісій 

 



13. Надавати консультативно- методичну 

допомогу педагогам навчального 

закладу щодо моніторингу: 

- змісту навчання і виховання; 

- рівня навчальних 

досягнень учнів; 

- освітньо-кваліфікаційного рівня 

педагогічних кадрів; 

- стану методичної роботи; 

- інформаційного забеспечення; 

- стану роботи з передового 

педагогічного досвіду; 

- роботи з охорони праці тощо. 

Постійно Заст. дир. з НВР, 

з НвихР, 

  методист,    

  голови 

методичних 

комісій 

 

14. Надати допомогу у розробці 

освітніх планів і програм у відповідності 

до стандартів професійної  
(професійно-технічної) освіти СП(ПТ)О   
 

Державних стандартів ПТО. 

 
 До  вересня 

2019р. 

Заст. дир. з НВР, 

методист 

 

 

15. Допомогти методичним комісіям внести 

у освітні програми теми, які вивчають 

нову техніку, нові матеріали та новітні 

виробничі технології. 

  

До  вересня 

2019р. 

 
 
Заст. дир. з НВР, 

методист  

 

16. Провести предметні тижні з навчальних 

предметів професійної та 

загальноосвітньої підготовки. 

 
Протягом 

року 

Методист, голови 

методичних 

комісій 

 

17. Провести конкурс на кращий 

навчальний кабінет з професійної та 

загальноосвітньої підготовки. 

 
Березень 

2020р. 

Методист, голови 

МК, (за наказом по 

ліцею) 

 

 

18. 

 
Провести узагальнюючі засідання 

методкомісій за результатами 

реалізації загально методичної теми. 

 

 Травень 

2020р. 

Методист,голови 

методичних 

комісій 

 

19. Надати індивідуальну допомогу 

викладачам та майстрам в/н, які 

атестуватимуться, у підготовці 

необхідних матеріаліів. 

Протягом 

року 

 
Методист , 

голови 

методичних 

комісій 

 

III. Вивчення, узагальнення і запровадження передового педагогічного і 
 

виробничого досвіду 

  
 
 
 

1. 

Забезпечити систему роботи 

по інформуванню викладачів та 

майстрів в/н, практику роботи, 

досягнень психолого- педагогічної 

науки, передового досвіду 

 

 

 
 
 
 
Постійно 

 
 
Заступники 

директора, 

методист 

 



 
 
 
 

2. 

Надавати методичну 

допомогу у вивченні і узагальненні 

передового педагогічного досвіду 

кращих,викладачів; майстрів і 

виробничого навчання. 

 
 
 
 
Постійно 

 
 
Методист, голови 

методичних комісій 

 

 
 

3. 

Доповнити куточок 

передового досвіду спільно з головами 

методичних комісій. 

 
Вересень 

2019р. 

 
Методист 

 

 

 
4. 

Розробити перспективний план 

вивчення передового 

досвіду викладача (майстра 

виробничого навчання) . 

Вересень 

2019р. 

Методист, 

 голови методичних 

комісій 

 

 
 

5. 

Надати допомогу методичним 

комісіям в організації 

професійних тижнів. 

 
Листопад 

2019р. 

 
Методист 

 

 

 
 

6. 

Сприяти організації творчих 

відряджень педагогів з вивчення 

досвіду роботи колег. 

 
 
Постійно 

 
 
Методист 

 

 

 
 
 
    7. 

Практикувати проведення: 

- методичних панорам; 

- ярмарок ідей; 

- майстер-класів. 

 
 
Січень, червень 
2020р. 

  
Методист 
 

 

 
 
    8. 

Надавати допомогу педагогам 

з вивчення інноваційних педагогічних і 

виробничих технологій. 

 
 
Постійно 

 
Методист, 

керівник творчої 

групи 

 

 
IV. Зміцнення матеріально-технічної бази методичного кабінету 

 

 

 
 

1. 

Передплатити необхідні для 

навчального закладу фахові журнали 

та газети. 

 
Листопад 

2019р. 

 
 Бібліотекар 

 

 

 
 

2. 

Закупити папки для 

методичних матеріалів  

 

 
Вересень 

2019р. 

 

 
Методист 

 

 

 

    3. 
 Поповнити фонд електронної 

бібліотеки. 

 
Постійно 

 

Методист 
 

 

   

    4. 
Придбати нові меблі для обладнання 

методкабінету. 

 
 До вересня  
 
2019р. 

 

Дирекція 

 

 

     5. 
Провести косметичний ремонт 

методкабінету. 

 
До вересня 

2018 

 

Завгосп, методист 

 

 

 

 

 

 

 



     VIII. ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ  ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 
 
 

№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Примітка 

1. Скласти графік підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників на навчальний рік. 

Вересень 

2019р. 

Заст.дир. з НВР, 

   методист 

    

 

2. Провести діагностування з 

метою вивчення 

інформаційних запитів 

педагогічних працівників. 

Вересень 

2019 р. -січень 

2020 р. 

Бібліотекар 

 

 

3. Забезпечити участь педагогічних 

працівників всіх категорій у роботі 

обласних семінарів практикумів, 

шкіл передового досвіду, обласних 

конкурсів. 

За планом 

НМЦ ПТО 

Заст.дир. з НВР, 

методист , 

ст.майстер  

 

4. Створити умови для участі 

педагогічних працівників 

навчального закладу у 

колективних формах 

методичної роботи. 

За єдиним 

планом 

методичної 

роботи 

Адміністрація. 

Методист 

 

 

5. Організувати стажування 

майстрів виробничого навчання 

на виробництві з метою 

вивчення  сучасних технологій, 

матеріалів, техніки. 

За графіком Заст.дир. з НВР 

ст.майстер  

 

6. Реалізувати заходи щодо 

самостійної діяльності 

кожного педагога ліцею 

(планування  роботи, надання 

методичної допомоги в 

організації, моніторинг 

результативності). 

Протягом 

року 

Методист, голови 

методичних 

комісій 

 

7. Організувати роботу 

педагогічних працівників над 

індивідуальною методичною 

темою, над методичними 

розробками тем і уроків, 

проведення відкритих уроків. 

За окремим 

планом 

Методист, голови 

метод.комісій 

 

8. Забезпечити проведення 

комплексу заходів з атестації 

педагогічних працівників ліцею. 

За планом 

роботи 

атестаційно ї 

комісії 

Голова 

атестаційної комісії 

( директор) 

 



9. Провести моніторинг 

методичної роботи 

викладачів, майстрів 

виробничого навчання за 

навчальний рік. 

За планом 

роботи 

атестаційно 

ї комісії 

Голова 

атестаційної комісії 

 

 

10. Забезпечити вивчення нових 

педагогічних і виробничих 

технологій, передового 

досвіду навчання та 

виховання, аналізувати 

результати цієї роботи. 

Постійно 

 

Методист 

 

 

11. Організувати наставництво, 

надання допомоги, відвідування 

індивідуальних і групових 

консультацій. 

Постійно за 

графіком 

Методист 

 

 

12. Організувати постійнодіючі 

тематичні виставки у 

методкабінеті і бібліотеці з 

метою поширення передового 

досвіду, новинок методичної 

літератури, досягнень, педагогіки, 

психології , техніки і технології. 

Січень- 

червень 

2020 р. 

Методист 

 

 

13. Залучити до проведення 

училищних конкурсів 

педагогічних працівників 

навчального закладу. 

За планом Адміністрація, 

методист 

 

 

14. Провести діагностику 

професійної підготовки, інтересів,  

труднощів та потреб педагогічних 

працівників у сфері педагогіки, 

психології та методики навчання 

учнів. 

 
 
Вересень 

2019 р. 

Методист, 

бібліотекар. 

 

1 5. Здійснити аналіз даних 

діагностики, визначити можливі 

шляхи підвищення фахової та 

методичної майстерності 

педагогічних працівників 

Вересень 

2019 р., 

січень 2020 р. 

Методист, 

бібліотекар. 

 



   ІХ.  ОХОРОНА  ПРАЦІ 

 

№ 

з/п 

Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальн

ий 

Примітка  

9.1. Провести вступний інструктаж з учнями, 

зарахованими на 1 курс. 

До 

03.09.2019р. 

Інженер з ОП, 

керівники 

груп, майстри 

в/н 

 

9.2. Провести повний інструктаж з ОП працівникам, 

здобувачам освіти. 

До 

03.09.2019р

. 

Інженер з ОП, 

керівники 

груп, майстри 

в/н  

 

9.3. Перевірка ліцею відповідно до дотриманя вимог з 

ОП та БЖД: 

- навчальних майстерень; 

- навчальних кабінетів, лабораторій; 

- гуртожитку; 

- їдальні; 

- гаражів; 

Щокварта 

льно 

Інженер з ОП  

9.4. Перевірити в ліцеї дотримання вимог освітлення, 

повітряно – теплового режиму, вентиляції, 

опалення та санітарно – гігієнічних норм на 

робочих місцях 

постійно Інженер з ОП   

9.5. Контроль наявності інструкцій з охорони праці: 

- в навчальних кабінетах; 

- на виробничих дільницях; 

- в спортивній залі; 

- в інших приміщеннях 

Щоквартал

ьно 

Інженер з ОП   

9.6. Контроль за веденням журналів реєстрації 

інструктажів в кабінетах фізики, хімії, 

електротехніки, інформатики, спец предметів, на 

виробничих дільницях, спортзалі. 

постійно Інженер з ОП 

 

 

9.7. Контроль проведення інструктажів з охорони праці 

здобувачам освіти по професіям. 

постійно Інженер з ОП 

 

 

9.8. Контроль проведення протипожежного 

інструктажу з здобувачами освіти, викладачами 

майстрами в/н. 

Жовтень 

2019 

Інженер з ОП 

 

 

9.9. Забезпечити в гуртожитку здобувачам освіти 

шляхи евакуації аварійним освітленням 

І півріччя 

навчального 

року 

Інженер з ОП, 

інженер-

електрик 

 

 

9.10. Забезпечити в ліцеї постійний контроль 

(оперативний, громадський) за станом ОП, 

проведення днів ОП та підведення підсумків. 

постійно Інженер з ОП 

 

 

9.11. Провести нараду з головами методичних комісій 

про включення питань ОП, БЖД в плани роботи 

комісії. 

вересень Інженер з ОП 

 

 



9.12. Контроль за станом БЖД на уроках теоретичного, 

виробничого навчання, під час спортивних змагань 

у спортзалі і на спортмайданчику. 

постійно Інженер з ОП, 

заст. директора 

з НВР,  заст. 

директора з 

НВихР 

 

9.13 Контроль дотримання основ БЖД здобувачів 

освіти, які мешкають у гуртожитку. 

постійно Інженер з ОП,  

заст. директора 

з НВихР, 

вихователь 

 

9.14. Організувати проведення тижня, присвяченого 

Всесвітньому дню охорони праці. 

квітень Інженер з ОП  

9.15 Виступ на педраді на тему: «Організація роботи 

служби охорони праці за 2019-2020 н.р.». 

червень Інженер з ОП  

 



Х. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 

 

10.1. Провести списання застарілих ТЗН серпень  

- жовтень 

2019р. 

Матеріально 

відповідальні  

 

10.2. Придбати необхідні ТЗН, таблиці, диски з 

програмами 

протягом 

року 

Адміністрація

, 

педпрацівник

и 

 

10.3. Доукомплектувати кабінети та майстерні 

необхідними меблями 

до 01.09.2019 

р 

Завгосп  

10.4. Укомплектувати кабінети та майстерні 

необхідними програмами, підручниками, 

посібниками 

до 

01.09.2019р 

Завідуючі 

кабінетами, 

бібліотекар  

 

 

10.5. Придбати необхідну кількість муляжів для 

кухарів; кондитерів 

протягом 

року 

Майстри  

10.6. Придбати необхідну кількість напилків для 

слюсарної майстерні 

до 

1.09.2019р 

Старший 

майстер  

 

10.7. Забезпечити виробниче навчання необхідними 

матеріалами та сировиною 

до 

01.09.2019 р. 

заст. дир. З 

НВР, старший 

майстер 

 

10.8. Придбати необхідну методичну літературу для 

всіх професій 

протягом 

року 

бібліотекар - 

Дацко О.І. 

 

10.9. Розробити і виготовити необхідний роздатковий 

матеріал для всіх професій   

протягом 

року 

майстри в/н, 

викладачі 

спецпредметі

в 

 

10.10

. 

Продовжити роботу по оснащенню лабораторії 

кухарів новим технологічним обладнанням 

протягом 

року 

директор , 

старший 

майстер  

 

 

10.11

. 

Придбати необхідну кількість підручників 

державною мовою 

протягом 

року 

бібліотекар   

10.12

. 

Підготувати спортивний майданчик до нового 

навчального року 

до 

01.09.2019 р. 

викладач 

фізичної 

культури 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



                         ХI. ПРОФЕСІЙНО - ОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 
 
 
 

№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Примітка 

 

1. Підвести підсумки 

профорієнтаційної роботи на 

2019-2020 рік. 

До 

30.08.2019р. 

Заст. директора  

з НВихР  

 

3. Закріпити викладачів, майстрів в/н за школами  

для проведення профорієнтаційної роботи 
Листопад 

2019 р. 

Заст. дир. з 

НВхР 

 

 

4. Створити рекламний кліп, 

рекламні листівки про професії , за 

якими оголошується прийом учнів на 2018-
2019 н.р. 

Січень  – 

лютий 

2020р. 

Майстри в/н, 

учні ліцею 

 

5. Представникам учнівського  самоврядування 
розмістити рекламні листівки навчального 
закладу в місті та районі. 

Січень  - 

квітень 

2020 р. 

Учнівське 

самоврядування 

 

6. Проводити індивідуальну роботу з учнями 9-11-х 
класів шкіл, формування професійних інтересів і 
нахилів. 

Протягом 

року 

Викладачі, 

майстрів в\н 

 

7. Проводити зустрічі учнівліцею з представниками 
вищих навчальних закладів. 

Протягом 

року 

Керівництво 

ліцею 

 

8. Провести зустрічі із працівниками центру 

зайнятості з метою інформування 

випускників про стан ринку праці. 

Протягом 

року 

Керівництво 

ліцею 

 

9. Забезпечити соціальну рекламу 

престижності робітничих професій 

Протягом 

року 

Заст. дир. з 

НВихР 

викладачі, учні 

 

10. Підготувати агітаційний 

матеріал з профорієнтаційної роботи. 

Січень – 

лютий 2019 

НВихР , 

методист 

 

11. Підготувати оголошення в ЗМІ про набір учнів 

до ліцею в розрізі професій. 

Січень   - 

серпень 

2020р. 

НВихР   

12. Підготувати до друку в редакцію місцевої газети 

матеріалів з життя ліцею. 

Протягом 

року 

НВихР   

13. Забезпечити участь в ярмарках 

вакансій та інших профорієнтаційних заходах 

(в рамках плану спільних дій з РЦЗ). 

Протягом 

року 

Директор 

 

 

14. Проводити тематичні  зустрічі і бесіди, екскурсії  

з учнями випускних класів шкіл району 

Протягом 

року 

Викладачі, 

майстри в/н 

 



15. Поновити "Правила вступу 

учнів до навчального закладу на 

2020 рік" згідно вимог. 

Грудень 

2019 

Заст. дир. з НВР, 

З НВихР , 

методист 

 

 

16. Організувати та провести День 

відкритих дверей в ліцеї. 

Березень-

Квітень 

2020 

Директор, 

 заст. дир. з 

НВР, з НВихР  

 

17. Забезпечити своєчасне 

розміщення інформації про події в ліцеї на 

сайті. 

Протягом 

року 

Методист 

Заст. дир. з 

НВихР 

 

 

18. Забезпечити постійне 

оновлення сайту ліцею 

Протягом 

року 

Інженер 

електронник 

 

19. Організувати виготовлення та 

розповсюдження інформаційних 

буклетів, проспектів професійної 

спрямованості. 

Протягом 

року 

Заст. дир.  

З НВихР , 

методист 

 

 

20. Здійснювати оголошення про 

умови прийому учнів на навчання у 

ЗМІ. 

Квітень- 

червень 

2020р. 

Директор 

 

 

21. Участь у виставкових заходах 

на рівні району, області, України. 

Протягом 

року 

Директор 

заст. дир. з 

НВР , з НВихР  

 

22. Організувати початок 

роботи приймальної комісії, оновити 

агітацію. 

З 

01.06.2020р. 

Директор 

 

 

23. Здійснювати контроль за 

комплектацією груп на новий 

навчальний рік. 

Протягом 

року 

Директор 

заст. дир. з 

НВихР   

  

24. Підготувати бланки 

документації, необхідні в 
роботі приймальної комісії 

До 

01.06.2020р. 

Заст. дир. з 

НВихР  

 

25 Проводити індивідуальні 

співбесіди з учнями нового 

набору та їхніми батьками. 

Червень – 

серпень 

2020р. 

Відповідальні 

секретарі 

приймальної 

комісії, 
класні 

керівники, 

майстри в/н 

 

26. Постійно проводити роботу зі збереження 
контингенту учнів. 

Постійно Директор, 

заст. дир. з 

НВР , з НВихР  

 

27. Використовувати інноваційні 

засоби профорієнтаційної 

роботи: 

- ярмарок професій; 

- презентація робочих професій; 

- тестування: ставлення учнів до праці; 

- професійні інтереси учнів. 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

Педпрацівники  

 



     ХII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ пп Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 1. Підготувати та затвердити в  

установленому порядку тарифікаційні 

відомості педагогічного навантаження  

викладачів на новий навчальний рік.  

Постійно Головний  

бухгалтер , 

бухгалтер 

 

 

 2. Скласти та затвердити штатний розпис 

на вересень та з першого грудня 

поточного року. 

Серпень –  

вересень  

 

Головний  

бухгалтер  

 

 

 3. Проводити розрахунки та  

виділяти кошти на придбання 

необхідного матеріального 58пец 

водокор навчально-виробничого 

процесу 

При необхідності 

 

 

Головний  

бухгалтер  

 

 

 4. Забезпечити проведення ремонтно-

будівельних робіт необхідними 

матеріалами 

Постійно Головний  

бухгалтер  

 

 

5. Підготувати навчально- виробничий 

комплекс до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

Постійно Зав.господарством  

6. Провести ремонт теплопроводу До 

01.10.2019р. 

Зав. Господарством.  

7. Зробити поточний ремонт покрівлі в 

гуртожитку і допоміжних приміщень 

До опалювального 

сезону 

Зав.господарством 

 

 

8. Провести ремонт системи 

водопостачання 

До 

01.10.2019 р. 

Зав.господарством  

9. Провести обстеження будівель і споруд 

навчального закладу 

До 

01.10.2019 р. 

Зав.господарством  

 10. 
Зробити ремонт навчальних кабінетів та 

лабораторій До 24.08.2019 р. 

Зав.господарством, 

комісія 

 

 11. Зробити поточний ремонт  учбових 

корпусів, та гуртожитку ліцею 
До 

01.09.2019 . 

Зав.господарством  

 12. Провести ремонт і перевірку 

електрообладнання 

До 

01.09.2019 р. 

Відповідальний за 

ел.господарством 

 

 13.  Провести малярні роботи в 

лабораторіях спеціальних дисциплін. 

До 

01.09.2019 р. 

Зав.господарством 

 

 

 

 14.  Оновити дозвіл на 58спеціальне 

водокористування. 

До 

30.12.2019 р. 

Директор 

зав.господарством 

 

15. Зробити поточний ремонт зовнішньої 

огорожі. 

До 24.08.2019 р. Зав.господарством 

 

 

 


