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І. Аналіз проведення  виховної роботи у ДНЗ «Регіональний ЦПО швейного 

виробництва та сфери послуг Харківської області » у 

2020/2021 навчальному році 

 

Виховний процес і планування виховної роботи в закладі 

професійної освіти  здійснювались  відповідно до перспективного плану 

позаурочно виховної, профілактичної та культурно-масової роботи. Вся 

виховна  робота проводиться відповідно з  річним  перспективним планом  

позаурочно виховної, профілактичної та культурно – масової роботи, 

відповідно якого складаються місячні плани виховної роботи  в кожній 

навчальній групі.  

На початку 2020/2021 навчального року з метою упорядкування  списків 

здобувачів освіти  пільгових категорій здійснено соціальну паспортизацію 

навчальних груп та на її основі складено соціальний паспорт регіонального 

центру. 

У  2020/2021 навчальному році в  закладі освіти навчалось 87 здобувачів 

освіти пільгових категорій, а саме: 

 31 здобувач освіти з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, а також осіб, які в період навчання у віці від 

18 до 23 років залишились без батьків, з них станом на 01.06.2021: 13 

здобувачів освіти на повному державному забезпеченні,18- мають 

опікунів, прийомних батьків, або батьків - вихователів 

 3 учні, що мають статус «особа з інвалідністю»; 

 20 учнів з багатодітних сімей ; 

 17  учнів, що мають одного з батьків (напівсироти) ; 

 7 учнів мають статус внутрішньо переміщених осіб, 4 учня – діти 

учасників бойових дій  

Соціальний склад учнів 

Здобувачі освіти - сироти  31 

Здобувачі освіти, які мають статус «інвалід» 3 

Здобувачі освіти , які мають статус 

внутрішньо переміщених осіб 

7 

Здобувачі освіти – діти учасників бойових 

дій 

4 

Здобувачі освіти з малозабезпечених сімей 3 

Здобувачі освіти з багатодітних сімей 20 

Здобувачі освіти, що мають одного з батьків 

(напівсироти)  

17 

Здобувачі освіти, які мешкають у 

гуртожитку 

61 

На навчання у 2020/2021 н.р. прийнято 11  сиріт, з них  4  – сироти на 

повному державному утриманні, 7 сиріт, що знаходяться під опікою. 

 У 2021році закінчили  навчання   4 здобувача освіти - сироти , взимку  - 2 

(працевлаштовані),  2 – влітку (працевлаштування триває) 



Відповідно наказу від 27.08.2020 «Щодо створення безпечних умов 

організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році», 

затверджено план заходів щодо недопущення занесення та поширення у 

закладі професійної освіти гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS–CoV-2 та Алгоритм дій на випадок 

надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на 

короновірусну хворобу серед здобувачів освіти та працівників закладу 

професійної освіти. 

Виховна робота в закладі освіти реалізується через систему 

інноваційних програм та проєктів   .  

Проведені заходи з реалізації Програми превентивного виховання 

«Відвернути біду» 

 Відповідно до наказу від 01.09.2020 щодо посилення контролю за 

дисципліною учнів та відвідуванні занять введено «Єдину систему 

обліку відвідування, боротьби з прогулами та порушеннями 

дисципліни», доведено до кожного здобувача освіти  «Єдині 

педагогічні вимоги».  

 Проводиться щотижневий аналіз та обговорення на нараді при 

директорі стану відвідування; стану  дисципліни    на    уроках; фактів 

аморальних проступків та  правопорушень учнів. 

 Щодня до 9-00 проводиться збір інформації щодо відвідування 

занять учнями. Для попередження бездоглядності учнів керівниками 

груп ведеться облік пропусків і запізнень учнів без поважних 

причин, зв’язок з батьками у телефонному режимі, проводяться 

профілактичні і роз’яснювальні бесіди.  

 З метою профілактики правопорушень , соціалізації учнів – 

порушників норм поведінки затверджено план спільних дій на 

2020/2021 н.р  з Новобаварським відділом поліції Головного 

управління Національної поліції в Харківській області, Службою у 

справах дітей Новобаварського району у м. Харкові, Центром 

соціальних служб Новобаварського і Холодногірського районів та 

міського центру «Довіра», Благодійним фондом «Тверезий Харків» і 

фондом «Порятунок дітей і підлітків України від наркотиків». 

 В жовтні-листопаді 2020 соціальним педагогом проведено 

анкетування здобувачів освіти 1-2 курсів на предмет  схильності до 

агресивної поведінки та цикл тренінгів «Не заганяй себе до пастки» ( 

в тому числі дистанційно за допомогою   інтернет технологій ( 

платформи ZOOM, Google Meet) 

 Упродовж квітня 2021 соціально-психологічною службою закладу 

проводилось опитування здобувачів освіти  на тему «Що не вистачає 

підліткам у спілкуванні з батьками» .Найбільш поширені відповіді 

були зібрані у просвітницькому відеоролику, який створили  члени 

ради учнівського самоврядування і поширили батьківськими чатами  



 В рамках  Глобального Тижня безпеки дорожнього руху проведені  

виховні заходи (групи 22,23,1,2) з попередження дитячого 

травматизму на залізниці «Попередження та недопущення дитячого 

травматизму на об’єктах залізничного транспорту» та   виховні 

заходи з профілактики дорожньо-транспортного травматизму «Мій 

безпечний маршрут до місця  навчання »  

 За ініціативи учнівського самоврядування проведено акцію  гаслом 

«Я дихаю вільно!» (  до Всесвітнього дня без тютюну)(травень 2021). 

 в усіх групах проведені тренінгові профілактичні заняття за єдиною 

темою «Безодня, за якою морок» (До дня протидії вживанню 

наркотиків) 

  працює консультативний пункт «Виникло питання»(юрисконсульт, 

практичний психолог, соціальний педагог, медична сестра), в якому  

добувачі освіти та їх батьки отримують консультації з правових 

морально-етичних та медичних  питань 

 

 Станом на 01.07.2021 року  на внутрішньому  обліку перебувають  7  

здобувачів освіти(групи № 1,3,01,22), 2 неповнолітніх здобувача 

освіти  (групи №1)  знаходяться на профілактичному обліку  в 

підрозділах ювенальної превенції Національної поліції України в 

Харківській області. 

 

  

В рамках  інноваційного проєкту  «Плекаємо патріота України 

»проведено наступні заходи: 

 До дня визволення України від фашистської навали, проведено  

історичний дайджест з використанням сучасних засобів дистанційної 

комунікації «День визволення України»(група 33); історичний 

спомин «Слава, якої не буде кінця» (група3); історичний хронограф 

«Вічна пам’ять та шана героям-визволителям» (групи  другого 

курсу) . 

 до Дня української писемності і мови  в Центрі професійної освіти 

 був проведений українознавчий квест «Моя мова калинова»(групи 

2,3,01,02 курсу)., мовознавча віртуальна подорож  «Від Нестора 

літописця до сучасності»( група №1)  

 Здобувачі освіти та педагогічні працівники закладу професійної 

освіти взяли участь у 20-му Всеукраїнському диктанті національної 

єдності , для якого в цьому році була обрана тема: «Виклики 

книжкової ери». 

 відбулася веб-конференція  «Народні свята зимового циклу»( група 

№ 32) 

 Проведено  Тиждень пам’яті  і скорботи , упродовж якого 

проводились заходи, спрямовані на вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності та пам’яті жертв Голодомору. 



 До 87-і річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні, проведено 

виховні години за єдиною тематикою «Голодомор – біль душі і 

пам’ять серця» 

 проведено конкурсну програму «Гуртуймося до захисту держави!», 

приурочену до Дня Збройних Сил України(Групи 1,2,3,01,22). 

 Здобувачі освіти груп І та ІІ курсів взяли участь у проведенні 

Всеукраїнського уроку Доброти 

 Здобувачі освіти взяли участь у традиційних акціях «Поділись 

добром!», « Червоний мак-символ пам’яті та примирення»  

 22 грудня  2020 року переможці  І етапу  ХІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка закладу професійної освіти взяли участь у другому 

(обласному) етапі, який проводився у онлайн форматі. 

 Проведено єдину виховну годину  « Урок пам’яті до вшанування 

загиблих героїв Небесної сотні» 

 В клубі «Між нами, дівчатами» проведені засідання щодо звичаїв та 

обрядових дійств  зимового, весняного та літнього циклу 

українських народних свят. 

 До дня вышиванки проведена акція  «Я люблю вишиванку», до 

Великодня проведений фоточеледж «Моя Пасочка до Великодня» 

 З метою поглиблення знань  про аварію на Чорнобильській АЕС , 

здобувачі освіти групи №33, за допомогою засобів дистанційного 

навчання, провели для однолітків усний журнал «Дзвони 

Чорнобиля» та підготували відеопрезентацію : «ЧОРНОБИЛЬ: 

ТРАГЕДІЯ,ПОДВИГ,ПАМ'ЯТЬ», який розміщено на YouTube-каналі 

закладу освіти . 

 З нагоди відзначення дня народження Тараса Шевченко , викладачем 

української мови та літератури Тетяною ТОМАХ в групах І та ІІІ 

курсів була проведена літературна вікторина «Незабутній 

Шевченко», та літературний батл(групи 21,22,23)  «Доля осяяна 

талантом» з переглядом та обговоренням фільму  відеофільму «Тарас 

Шевченко. Ідентифікація» 

 

Заходи з реалізації практично-орієнтованого проєкту «Інноваційні 

шляхи профорієнтаційної роботи – запорука сталого розвитку закладу 

професійної (професійно-технічної)освіти » 

 Відповідно плану  профорієнтаційної роботи, в закладі професійної 

освіти  проведено  день відкритих дверей 03.03.2021. – 

 проведено конкурс учнівських   відео проєктів   «Моя професія- моя 

гордість – моє майбутнє» та конкурс на розробку  кращої; 

 здобувачі освіти представили можливості своїх професій у  цікавих 

майстер-класах під  час святкування Дня молоді , що проводилось у 

Новобаварському районі Харкова. 



 З метою популяризації робітничих професій, член Ради учнівського 

самоврядування Світлана БАБЕНКО, яка навчається за професією 

«КРАВЕЦЬ», взяла участь в обласному веб-форумі лідерів 

учнівського самоврядування «Ярмарок професій» 

 театр мод «ШАРМ» представив яскраве дефіле, в яке увійшли 

колекції «Червона троянда», «Мальви» та «Ритми  міста»  у парку ім. 

Ф. Сафарова  

З метою розвитку навичок безпечної комунікації між учасниками 

освітнього процесу, в закладі професійної освіти впроваджується 

соціально-реабілітаційний проєкт «Життєвий  простір без булінгу -

365!», 

в рамках якого проведені наступні заходи : 

 Анкетування здобувачів освіти щодо виявлення проявів насильства в 

колективі.(жовтень 2020) 

 Проведення тренінгів для педагогічного колективу «Булінг. 

Соціально-психологічні причини виникнення булінгу в молодіжному  

середовищі»; «Види булінгу. Учасники булінгу» (групи  

1,2,3,21,23,34,32,01,02) 

 Заняття з елементами тренінгу «Подолання насильства в учнівському 

середовищі» (групи № 1,2,3, 21,22,23) 

 З нагоди святкування річниці Конвенції ООН про права дитини, 

здобувачі освіти залучились до  «НАЙБІЛЬШОГО УРОКУ У СВІТІ» 

присвяченого правам дитини та глобальним цілям розвитку 

 До щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»  

проведено диспут «Як зробити простір життя безпечним?» (група № 

21); тренінг «Захисти життя - зупини насильство»(Групи №1,3) 

 місячник «Стоп булінг»(лютий 2021). У ході місячника проведено 

відео лекторій «Безконфліктне спілкування з однолітками»( групи 1-

2 курсів), конкурс соціальних роликів «Насильство не наша тема»,  

воркшоп «Сім’я не місце для насильства. Ні насиллю в сім’ї»,  печа-

куча «Я сучасний .Я спокійний», брейн-стормінг «Насильство в сім’ї. 

Гендерне насильство»,  

В гуртожитку закладу освіти, відповідно до наказу від 01.09.2020 надано 

ліжко-місце 61  здобувачу освіти,  з них 11 – сироти, 7-внутрішньо 

переміщені особи та діти учасників бойових дій, 8- напівсироти,7 - учні з 

багатодітних сімей 

Виховна робота у гуртожитку проводиться згідно плану на навчальний рік 

за напрямками . 

Вихователем ведеться щоденник психолого-педагогічних спостережень 

мешканців гуртожитку. Радою гуртожитку був розроблений план 

самоуправління, що допомагає підтримувати нормальні побутові умови 



проживання. Проводяться бесіди, лекції, святкові вечори, конкурси. До 

кожного календарного свята проводяться відповідні заходи. 

 За ініціативи учнівського самоврядування,   в гуртожитку закладу 

професійної освіти створено  Євроклуб «Континент». Робота клубу 

спрямована на створення умов для реалізації молоддю свого права 

позитивно впливати на життя суспільства, формування національної 

самосвідомості, активної громадянської позиції, виховання у молоді 

європейських цінностей. Члени клубу проводять просвітницько-

інформаційні заходи, спрямовані на популяризацію знань про ЄС.  У 2021 

році проведено 4 засідання ,присвячених країнам ЄС Болгарії, Польщі, 

Італії та Швеції 

17 березня 2021 року відбулася обласна методична секція для вихователів 

гуртожитків закладів професійної (професійно-технічної) освіти у формі 

аукціону педагогічних ідей за темою: «Організація виховної роботи з 

учнівською молоддю ЗП(ПТ)О в умовах гуртожитку: виклики 

сьогодення». У заході,  в якості спікера, взяла участь вихователь 

гуртожитку Наталія ФЕНДРИКОВА , яка представила на розгляд колег 

досвід створення та функціонування в гуртожитку молодіжного клубу 

«Між нами дівчатами».  

Соціальна платформа -  клуб за інтересам «Між нами, 

дівчатами», функціонує за активної участі учнівської ради гуртожитку. 

Дівчата активно відзначають календарні та церковні свята, проводять 

диспути та концерти, організовують екскурсійні міні -тури  для 

іногородніх «Знайомтесь- це наш Харків», та кулінарні подорожі 

«Кулінарія народів світу». 

 

В навчальному закладі з метою створення умов для творчого розвитку 

особистості здобувачів освіти  працює 1 гурток художньої  

самодіяльності: студія сучасного танцю (керівник Яковлева Н.О..) ( учні з 

груп: 1, 2, 3,02, 21, 22, 23,)спортивний  гурток «Волейбол» керівник  

Чередніченко О.В. ( учні з груп: 1, 01,02, 21, 22, 23), 11 гуртків  технічної 

творчості та клуб за інтересами в гуртожитку «Між нами , дівчатами». 

 

Результати роботи гуртків був представлений під час проведення 

запланованих культурно-масових заходів та  в рамках підготовки до  

обласного огляду-конкурсу художньої самодіяльності і декоративно - 

прикладної творчості у 2021 році, який проходив під гаслом «Гімнастика 

для розуму і не тільки». За результатами огляду заклад освіти посів ІІІ 

місце огляді декоративно - прикладної творчості , театр мод «Шарм » став 

дипломантом конкурсу, здобувача освіти Світлану БАБЕНКО відзначено 

грамотою оргкомітету конкурсу. 

 

Заклад освіти взяв участь в міському конкурсі «Молода людина року », у 

номінації «Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти» 



перемогу виборола Кадигроб Катерина , здобувач освіти з професії 

«перукар (перукар-модельєр)». 

       Як складова частина Центру бібліотека бере активну участь у житті 

педагогічного та учнівського колективів, сприяючи навчанню, 

культурному розвитку та вихованню здобувачів освіти як майбутніх 

висококваліфікованих робітників, опори держави у її подальшому 

розвитку та процвітанню.Прекрасним, а головне - дієвим наочним засобом 

популяризації книги та читання залишаються книжкові виставки, підбірки, 

тематичні полиці до визначних та ювілейних дат в історії України та 

світу, на допомогу професійного навчання, біля яких постійно проводяться 

огляди представленої літератури. 

        Важливою складовою просвітницької діяльності бібліотеки є масові 

заходи, бібліотечні години та майстер-класи.  

        З метою формування екологічної свідомості, стійкої потреби власного 

дотримання екологічних принципів природокористування, створення умов 

для творчого саморозвитку здобувачів освіти, усвідомлення особистої 

відповідальності за наслідки безвідповідального споживання та 

виробництва, сприяння розвитку власного творчого потенціалу та 

креативного мислення, організації змістовного дозвілля молоді, керуючись 

основними положеннями та принципами відповідального споживання та 

виробництва (12 Ціль сталого розвитку), сутністю поняття «апсайклінг» у 

бібліотеці закладу ПТО створено Творчу майстерню «Час експериментів»  

          Веб-сторінка бібліотеки на сайті Центру постійно оновлюється,  

глибоко та докладно висвітлює роботу бібліотеки, її просвітницьку 

діяльність. Головне: інформація, розміщена за рубриками, викладена на 

допомогу всім учасникам освітнього процесу.  

У 2021 –2022 навчальному році 

 виховна робота буде спрямована на виконання завдань: 

 Підвищення професійної компетентності педагогів у здійсненні 

процесу виховання; 

 Активізація творчого потенціалу педагогів у доборі методів, форм, 

засобів та технологій виховання через створення електронного 

збірника матеріалів з виховної роботи  

 Наукове та організаційно-методичне забезпечення процесу 

виховання; 

 Посилення відповідальності суб’єктів виховання за здійснення 

даного процесу; 

 Забезпечення єдності навчання й виховання як двох взаємозалежних 

складових системи освіти; 

 Формування політичної та правової культури засобами 

громадянської освіти, яка забезпечує знання про політичну систему 

та владу на всіх рівнях суспільного життя, про Закон та Законодавчі 

системи виховання, поваги до Конституції, Законодавства, державної 

мови; 



 Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, 

яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, 

професіонал через втілення проєкту  «Виховуємо патріота України» 

 Уміння визначити форми та способи своєї участі в житті суспільства: 

захищати і підтримувати Закони та права людини, бути обізнаним зі 

способами соціального захисту через  впровадження соціально-

реабілітаційного проєкту «Життєвий  простір без булінгу -365!»; 

 Впровадження здоров’язберігаючих технологій, виховання у 

здобувачів освіти орієнтації на здоровий спосіб життя; 

 Створення належних умов для особистісного зростання кожного 

здобувача освіти ( створення ситуації успіху та підтримки), його 

психолого-педагогічний супровід; 

 Формування в учнівської молоді уміння створювати і реалізовувати 

власні життєві проекти; 

Результат 

Виховання творчої особистості, здатної до самореалізації, яка легко 

адаптується в умовах швидких змін суспільного життя, зорієнтована 

на загальнолюдські цінності, має систему особистісних цінностей і 

життєву компетентність. 

 

 

Проблема виховної роботи 

ДНЗ «Регіональний ЦПО швейного 

виробництва та сфери послуг  Харківської області »: 

«Формування морально-духовної,  життєво компетентної 

особистості» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ. Робота з педагогічними кадрами 

 

 

ІІІ Контроль за станом позаурочної виховної роботи 

13.  Перевірка плануючої документації з 
виховної роботи класних керівників та 

майстрів в/н, керівників гуртків художньої 

самодіяльності та технічної творчості 

Перший тиждень 
вересня 

Заступник директора з 
НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

14.  Розглянути на засіданнях педагогічної ради 

питання: 

Стан морально-правового виховання 

учнівської молоді та профілактики 

правопорушень . 

 

 

 

Листопад 

 

 

 

 

Заступник директора з 

НВхР 

 

№ Зміст роботи Термін виконання Відповідальний  Відмітка 

про 

виконан
ня 

1.  Організувати роботу методичної комісії 

класних керівників та майстрів в/н 

До 10.09.2021 Заступник директора з 

НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

2.  Створити внутрішню систему підвищення 

кваліфікації класних керівників та майстрів 

в/н через систему роботи методичної комісії 

класних керівників та майстрів в/н, конкурс « 

Краща навчальна група». 

Протягом року Заступник директора з 

НВхР 

Яловенко Н.М 

 

3.  В системі роботи методичної комісії класних 

керівників і майстрів в/н використовувати 

різноманітні форми та методи  

( семінари, круглі столи, педагогічні 

ярмарки, фестивалі педагогічних ідей…) 

Протягом року Заступник директора з 

НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.  Забезпечити інформаційне та науково-
методичне інформування класних керівників 

та майстрів в/н про досягнення педагогічної 

науки та досвіду, новинки методичної 

літератури з проблем виховання. 

Протягом року  Заступник директора з 
НВхР 

Яловенко Н.М. 

Бібліотекар 

Бакуменко Т.А. 

 

5.  Семінар «Скарбничка педагогічного 

досвіду» Тема: Вивчення особистості учнів 

за допомогою сучасної діагностики і 

тестування 

Жовтень 2021 Соціальний педагог  

6.  Семінар «Скарбничка педагогічного 

досвіду» Тема: «Методика підготовки і 

проведення виховних  заходів.» 

 Нові форми групової роботи з учнями 

Листопад 2021 Заступник директора з 

НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

7.  Семінар«Скарбничка педагогічного досвіду» 

Школа молодого керівника групи  

Грудень 2021 Заступник директора з 

НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

8.  Семінар «Скарбничка педагогічного 
досвіду» Організація виховної роботи в групі 

Січень 2022 Заступник директора з 
НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

9.  Семінар«Скарбничка педагогічного досвіду»  

Тема: Ведення документації з виховної 

роботи в групі 

Лютий 2022 Заступник директора з 

НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

10.  Надання методичної індивідуальної 

допомоги в організації виховної роботи з 

важко вихованими учнями пільгового 

контингенту 

постійно Заступник директора з 

НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

11.  Провести фестиваль відкритих виховних 

заходів.  

Грудень – січень Класні керівники  

12.  Постійно діюча книжкова виставка «На 

допомогу класному керівнику, майстру в/н, 

вихователю гуртожитку» 

Постійно Бібліотекар 

Бакуменко Т.А. 

 



 Роль превентивного виховання у 

формуванні ціннісного ставлення до себе та 

ціннісного ставлення особистості до 

суспільства і держави;   

Формування професійних компетенцій 

учасників освітнього процесу через 

творчий підхід щодо створення виховного 

середовища у ЗП(ПТ)О( Форум класних 

керівників та майстрів в/н). 
- Навчальна група. Створення виховного 

простору; 

- Спільна робота класного керівника та 

майстра в/н по організації виховної 

роботи в навчальних групах (з досвіду 

роботи);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Яловенко Н.М. 

 

Соціальний педагог 

Афанасьєва Т.М. 

 

 

 

 

 
Бібліотекар  

Бакуменко Т.А. 

 

 

Іващенко О.М., 

Тімашева Р.С. 

 

 

15.  Провести фестиваль відкритих виховних 

заходів.  

Грудень – січень Класні керівники  

16.  Здійснювати контроль за виконанням та 

дотриманням нормативно-правових 

документів,: 
- «Єдині педагогічні вимоги  до 

здобувачів освіти»; 

- виконання Державних та регіональних 

програм  

(« Репродуктивне здоров’я» , «Спорт 

протягом життя»); 

- комплексної Програми забезпечення 

публічної безпеки та протидії 

злочинності на території Харківської 

області програма « Діти України» 

 

 

 
 

 

 

Вересень  

 

 

Лютий  

 

 березень 

 

 

 

 
 

 

 

Заступник директора з 

НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

Керівник ф/в 

Даценко В.А. 

 

17.  Здійснювати контроль за відвідуванням 

учнями занять 

Щоденно до 9-00  Заступник директора з 

НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

18.  Систематично проводити наради з питань 
виховної роботи  

Друга п’ятниця місяця Заступник директора з 
НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

19.  Здійснювати аналіз проведених виховних 

заходів на засіданні м/к  класних керівників і 

майстрів в/н  

Остання п’ятниця 

місяця 

Заступник директора з 

НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

20.  Контроль за станом морально-правового 

виховання та профілактики правопорушень. 

Здійснювати контроль за роботою з 

важковиховуваними учнями та учнями, що 

стоять на внутрішньому обліку  

Постійно Заступник директора з 

НВхР 

Яловенко Н.М. 

Соціальний педагог  

 

 

21.  Контроль за станом роботи з учнями  

пільгового контингенту. 

Перший вівторок 

місяця 

Заступник директора з 

НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

 

22.  Здійснити контроль за виконанням Наказу 
МОНУ « Про забезпечення медико-

педагогічного контролю за фізичним 

вихованням учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах» № 518/674 від 20.07.09  

До 01.10.2021  Медична сестра  
 

 

23.  Контроль за станом  роботи з попередження 

дитячого травматизму та БЖД. 

Вересень 2021 

Грудень2021 

Червень2022 

Заступник директора з 

НВхР 

Яловенко Н.М. 

Інженер з ОП 

 Попова Н.М. 

 

24.  Контроль за організацією харчування учнів  Жовтень2021 

 січень 

Заступник директора з 

НВхР 

 



Яловенко Н.М. 

 

25.  Контроль за організацією гурткової роботи  Вересень, лютий  Заступник директора з 

НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

 

26.  Контроль за станом виховної роботи та 

створенням належних житлово-побутових 

умов для проживаючих у гуртожитку 

Жовтень-січень Заступник директора з 

НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ВИХОВНА РОБОТА 

4.1. Організаційна робота 



4.1.1 Перевірка плануючої документації виховної 

роботи класних керівників, майстрів в/н, 

вихователя гуртожитку  

1-го числа кожного м-ця заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.2 Контроль за дотриманням «Єдиних вимог до учнів 

ДНЗ «Регіональний ЦПО швейного 

виробництва та сфери послуг  Харківської 

області» 

постійно заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.3 Скоординувати роботу з відповідними    службами  

за місцем проживання дітей-сиріт, які залишились 

без піклування батьків 

До 01.10.2021 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

 

4.1.4 Організація роботи гуртків художньої 

самодіяльності, технічної творчості, спортивних 
секцій 

До 10.09.2021 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 
 

 

4.1.5 Організація роботи методичного об’єднання 

класних керівників і майстрів в/н 

До 10.09.2021 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.6 Організація роботи Штабу з профілактики 
правопорушень 

До 01.10.2021 заст. дир.з НВхР 
Яловенко Н.М.,. 

 

4.1.7 Проведення загальних батьківських зборів 1 раз на семестр заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.8 Організація та проведення огляду-конкурсу 

художньої та технічної творчості  

Жовтень-листопад 

2021  

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

керівники гуртків 

 

4.1.9 Організація роботи  учнівського самоврядування   До 30.09.2021 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.,  

 

4.1.10 Організація та проведення виховних заходів, 

присвячених знаменним датам 

протягом року заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.11 Організація спортивно-масової роботи  протягом року керівник Ф/В 

Даценко В.С.  

 

4.1.12 Здійснювати внутрішній облік та систематично 

інформувати службу у справах неповнолітніх про 

неблагополучні сім’ї та учнів, схильних до 

правопорушення, бродяжництва   

протягом року заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.  

 

4.1.13 Організація і контроль за побутовими умовами 

проживання та харчування учнів пільгового 
контингенту 

постійно заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.14 Організація та проведення тематичних лінійок кожний вівторок заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

керівник Ф/В  

 

4.1.15 День відкритих дверей. Учнівський ярмарок. 

«Заклад наш – найкращий!» 

Лютий 2022 

квітень 2022 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

4.1.16 Працевлаштування дітей-сиріт лютий -червень 2022 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

майстри виробничого 

навчання   

 

4.1.17 Загальні збори учнів: 

І курс 

ІІ курс 

ІІІ курс 

вересень 2021 

 

квітень 2022 

Директор Ткаченко 

Н.Г.  

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.18 Організація поселення учнів до гуртожитку вересень 
2021 

заст. дир.з НВхР 
Яловенко Н.М., 

вихователь 

Фендрикова Н.К. , 

комендант 

 

4.1.19 Організація та проведення урочистих лінійок, 

присвячених: 

 Міжнародному Дню миру; 

 Дню захисника України; 

 Дню ліквідатора аварії на ЧАЕС 

 Новому року; 

 Дню матері; 

на передодні свят: 

вересень 

жовтень 

грудень 

лютий 

березень 

травень 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

бібліотекар Бакуменко 

Т.А. 

 



 Дню Пам’яті та примирення   

4.1.21 Організація та проведення Дня Знань 01.09.2021 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

керівники груп 

 

4.1.22 Збори учнів, які проживають у гуртожитку 31.08. 2021 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

вихователь 

Фендрикова Н.К.,  

 

4.1.23 Організація та проведення Свята «Останнього 

дзвоника» 

червень  

2022 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.2 Робота з педагогічними кадрами  

4.1.2.1  Ознайомлення з «Єдиними педагогічними 

вимогами до учнів» 

 Планування виховної роботи в групі 

 Знайомство з молодими керівниками груп. 

 

вересень 

 2021  

заст. дир.з НВхР 

Яловенко 

Н.М.,керівники груп 

 

4.1.2.2 Семінар «Скарбничка педагогічного досвіду»  

Тема: Ведення документації з виховної роботи в 

групі 

жовтень 

2021 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.2. 

3 

Семінар «Скарбничка педагогічного досвіду» 

Тема: «Методика підготовки і проведення 

виховних  заходів» 

 Нові форми групової роботи з учнями 

листопад 

2021 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М 

 

4.1.2.4 Семінар «Скарбничка педагогічного досвіду» 

Тема: Вивчення особистості учнів за допомогою 

сучасної діагностики і тестування 

лютий 

 2022 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.2.5 Надання методичної індивідуальної допомоги в 

організації виховної роботи з важко вихованими 

учнями пільгового контингенту 

постійно заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.2.6 Постійно діюча книжкова виставка «На допомогу 
класному керівнику, майстру в/н, вихователю 

гуртожитку» 

постійно бібліотекар Бакуменко 
Т.А. 

 

4.1.2.7 Консультації «Проектувальна діяльність керівника 

групи, планування та організація виховної роботи 

в групі» 

постійно заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.2. Організація культурно-масової роботи за основними напрямками виховання 

4.2.1. Громадянсько – патріотичне виховання 

4.2.1.1 Організація та проведення тематичних лінійок (щовівторка) 

 Вересень 

 Єдині педагогічні вимоги до учнів 

 З циклу бесід: «Здоровий спосіб життя » 
«Агресія яка нас руйнує» До Міжнародного дня 

миру (21.09.) 

 Рекомендаційна реклама фонду бібліотеки До 

Всеукраїнського Дня бібліотекаря (26.09).  

 

07.09.2021 

14.09.2021 
21.09.2021 

28.09.2021 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 
Бакуменко Т.А. 

 

 Жовтень 

  Єдиний інформаційний день Тема «Боротьба 

України за єдність і незалежність » 

 З циклу бесід: «Здоровий спосіб життя » -

«Вплив паління на здоров’я  » 

 З циклу «Норми поведінки в суспільстві» 

«Нормативна і ненормативна лексика » 

  З циклу лекцій: «Книга – твій помічник в 
навчанні» «Новинки літератури» Видатні дати 

та свята листопада 

 

05.10. 2021 

 

12.10. 2021 

19.10. 2021 

26.10. 2021 

 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

Бакуменко Т.А. 

 

 Листопад 

  Єдиний інформаційний день Тема «Наркоманія 

реальна  загроза майбутньому країни» 

 З циклу бесід: «Здоровий спосіб життя » - 

 « Здорова молодь – здорова нація» 

 Булінг у молодіжному середовищі 

 

02.11.2021 

09.11.2021 

 

16.11.2021 

23.11.2021 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.,  

 

 



 Грудень 

 Єдиний інформаційний день  «Маю права та 

обов’язки »      (До дня прав людини)  

 З циклу бесід: «Здоровий спосіб життя»: 

«Наслідки вживання алкоголю на організм  

молодої людини» 

 З циклу «Норми поведінки в суспільстві» 

«Взаємовідносини  в молодіжному колективі» 

Із циклу бесід по БЖД: «Безпечні канікули» 

 

07.12.2021 

 

14.12.2021 

 

21.12.2021  

28.12.2021 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.,  

 

 

 

 

інженер з охорони 

праці Попова Н.М. 

 

 Січень 

 Єдиний інформаційний «Видатні дати та 

свята січня» 

 З циклу бесід: «Здоровий спосіб життя»: 

«Алкоголь – дорога в прірва» 

 З циклу «Норми поведінки в суспільстві» 

«Основні національні цінності» 

 

11.01.2022 

 
18.01.2022 

 

 

25.01.2022 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.,  

 

 Лютий 

 Єдиний інформаційний день  

«Законодавство в боротьбі з наркоманією»; 

 З циклу бесід: «Здоровий спосіб життя »: 

«ОРЗ – це небезпечно » 

 З циклу «Норми поведінки в суспільстві» 

«Правила поведінки в  суспільних місцях» 

 Із циклу бесід по БЖД : «Обережно! 
Ожеледиця»  

 

01.02.2022 

08.02.2022 

 

 

15.02.2022 

22.02.2022 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.,   

 

 

інженер з охорони 

праці Попова Н.М. 

 

 Березень 

 Єдиний інформаційний день  

«Відповідальність неповнолітніх за 

хуліганство та крадіжки» 

 З циклу бесід: «Здоровий спосіб життя »: 

«Це Ваше життя – потурбуйтеся про нього 

(Гіподинамія )» 

 З циклу «Норми поведінки в суспільстві» 

«Поведінка – дзеркало, в якому кожен 

показує своє обличчя» 

 «Видатні дати і свята квітня»  

 

01.03.2022 

 

08.03.2022 

 

 

15.03.2022 

 

 

22.03.2022 

29.03.2022 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

 

юрисконсульт 

Максимович В.С.  

Керівник фізичного 

виховання   

 

 Квітень 

  Єдиний інформаційний день Тема : «Не дай 

себе ошукати»(протидія торгівлі людьми)  

   З циклу «Норми поведінки в суспільстві» 

«Відповідальність за свої вчинки – що це?» 

 Лінійка реквієм  «Чорнобильські  дзвони» 

  «Законодавство про правопорушення 

неповнолітніх»  

 
05.04.2022 

12.04.2022 

 

19.04.2022 

26.04.2022 

 

 
заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

 

Юрисконсульт 

Максимович В.С. 

 

 Травень 

 Лінійка – реквієм  «Збережемо пам’ять про 

подвиг» 

 З циклу бесід: «Здоровий спосіб життя »: 

«Запобігання розповсюдження гепатиту» 

 З циклу «Норми поведінки в суспільстві» 

Підсумки рейду-перевірки порушень 

дисципліни 

 З циклу бесід: «Здоровий спосіб життя »: До 

Всесвітнього дня без тютюну паління!». 

 

03.05.2022 

10.05.2022 

 

17.05.2022 
 

24.05.2022 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.,  

 

 
Соціальний педагог 

Афанасьєва Т.М. 

 

 Червень 

 Єдиний інформаційний день  

«Відповідальність неповнолітніх за 

розповсюдження наркотичних та 

психотропних засобів» 

 

01.06.2022 

 

07.06.2022 

 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.,  

 

 

 



 З циклу бесід: «Здоровий спосіб життя »: 

«Обережно: туберкульоз !» 

  З циклу «Норми поведінки в суспільстві»: 

«Випадкові зв’язки...тобі це потрібно?» 

  З циклу бесід про БЖД: «Безпечні 

канікули» 

14.06.2022 

 

21.06.2022 

 

інженер з охорони 

праці  

Попова Н.М. 

4.2.1.2 Взяти участь в акціях «Потурбуйся про ближнього»,  

«Поділись добром» 

Жовтень 

Грудень 

Січень 

 

керівники груп 

 

4.2.1.3 Організація і проведення інформаційно-

просвітницьких годин (бесід) до пам’ятних дат та 

визначних подій,  державних, народних, 

християнських пам’ятних дат: 

  «Подвиг народу не забути» (До дня пам’яті і 

примирення ); 

 «Голодомор – біль мого народу»; 

 «Подвиг юних заради нашого майбутнього» 

(пам’яті героїв Крут ) ; 

 «Україна від краю до краю» ( до Дня 

Соборності); 

 

протягом року 

 

керівники груп 

 

4.2.1.4 Проведення тижня української писемності і мови (за 

окремим планом) 

Проведення тижня Народознавства і історії рідного 

краю 

 

листопад 2021 

 

 

січень 2022 

викладач української 

мови і літератури  

 

4.2.2. Морально-правове та  превентивне виховання. 

4.2.2.1 Робота Штабу з профілактики правопорушень 1 раз на квартал заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

 

4.2.2.2 Єдиний день правової пропаганди (за окремим 

планом) 

Друга середа  місяця юрисконсульт  

Максимович В.С, 

 

4.2.2.3 Диспут: «Свобода, обов’язок, відповідальність. Як 

ти це розумієш?» (учні першого курсу) 

лютий 2022 Юрисконсульт 

Максимович В.С. 

 

4.2.2.4 Цикл бесід з профілактики 

алкоголізму,тютюнопаління, наркоманії, венеричних 
захворювань (за окремим планом) 

протягом року заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 
працівники соціальних 

служб, медичний 

працівник 

 

4.2.2.5 Лекторій для учнів «За здоровий спосіб життя» (за 

окремим планом) 

1 раз на місяць заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

керівник Ф/В  

 

4.2.2.6 Тижні правових знань (за окремим планом) 06-13.12.2021 

07-15.02.2022 

18-26.04.2022 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

керівники груп 

 

4.2.2.7 Круглий стіл «Правове регулювання захисту 

інтересів випускників» (групи зимового випуску) 

грудень 2021 Юрисконсульт 

Максимович В.С. 

 

4.2.2.8 Круглий стіл «Вплив алкоголю, наркотиків і 

токсинів на поведінку людини» 

вересень 2020 

квітень  2021 

медичний працівник   

4.2.29 Участь у Всеукраїнському уроці здоров’я 04.04.2022 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.,  
керівник фізичного 

виховання  

 

4.2.210 Участь у Всесвітньому  дні відмови від тютюну. 

Провести акцію щодо припинення куріння серед 

учнівської молоді, педагогічних працівників 

28.05.2022 Рада учнівського 

самоврядування, 

керівники груп 

 

4.2.211 Виставка літератури з антинікотинової профілактики 

«Як стати вільним» 

постійно діюча бібліотекар  

Бакуменко Т.А. 

 

Заходи щодо попередження насильницької моделі поведінки, випадків булінгу серед учасників освітнього 

процесу 

 



4.2.212 Тиждень протидії поширення боулінгу серед 

учасників освітнього процесу 

Другий тиждень 

жовтень 2021 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

 

4.2.213 Тренінг для учасників освітнього процесу «Булінг в 

закладі освіти . Як його розпізнати?» 

Листопад  2021 юрисконсульт  

Максимович В.С, 

 

4.2.214 Уроки відвертого спілкування. 

 «Змінюй в собі негативне ставлення до 

інших»,«Допоможи собі рятуючи інших». 

«Стережись! Бо, що посієш то й пожнеш», «Про 

стосунки в учнівському 

середовищі». 

Грудень 2021 

Січень 2022 

Практичний психолог 

Іскакова А.Є. 

Соціальний педагог 

Афанасьєва Т.М. 

 

4.2.215 Конкурс есе на тему «Як довіряти і бути 
вдячним іншим». 

Грудень 2021 Викладач української 
мови  

 

4.2.216 Тренінгові заняття «Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі». 

Січень 2022 Практичний психолог   

4.2.217 Засідання МК класних керівників та майстрів в/н на 

тему:«Організація та проведення профілактичної 

роботи щодо попередження випадків боулінгу 

серед учасників освітнього процесу» 

Листопад 2021 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

керівники груп 

 

4.2.218 Години спілкування «Кібербулінг! Ворога треба 

знати». 

Лютий 

2022 

Юрисконсульт 

Максимович В.С. 

 

4.2.219 Конкурс  листівок на тему « Не стань жертвою 

булінгу» 

  Жовтень 2021 Соціальний педагог  

4.2.221 Батьківський всеобуч на тему «Булінг. Що 

робити ,якщо ваша дитина стала його жертвою». 

Жовтень 

2021, 

квітень 2022 

Рада учнівського 

самоврядування, 

керівники груп 

 

4.2.222 Години відвертого спілкування за участю 

представників ювенальної  поліції «Не допускай 

проявів булінгу над собою. Допоможи другу». 

Лютий 2022 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

представники 
ювенальної поліції 

 

4.2.223 Засідання Ради учнівського самоврядування  

Проведення акції «Ми різні-ми рівні» 

Грудень 2021 Голова ради 

учнівського 

самоврядування,заст. 

дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

 

4.2.3Художньо-естетичне виховання 

4.2.31 Вечори відпочинку: 

  Святковий вечір «З повагою до Вас, дорогі 

педагоги» 

 Вечорниці на Свято Миколая 

  Святковий новорічний концерт 

 Година відпочинку «Валентинів день» 

 Концерт-вітання до Дня матері 

  Свято останнього дзвоника  

 

жовтень 

листопад 

грудень 

січень 

лютий 
 

березень 

    травень 

червень 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.,  

керівники гуртків, 

керівники груп 

 

 

 

4. 2.3.2  Організувати і провести культпоходи в кіно, театри, 

цирк, музеї, виставки 

протягом року керівники груп  

4. 2.3.4 Проведення конкурсів: 

 Осінніх інсталяцій 

 «Замість ялинки – зимовий букет» 

 Великодніх писанок  

 Вишиванок (до Дня вишиванки) 

 Фотоконкурс «Життя моєї групи» 

 Святкових, тематичних газет 

 

жовтень 

грудень 

березень 

травень 

протягом року 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

керівники груп 

 

4. 2.3.6 Книжкові виставки: 
- «Поважай людину похилого віку» 

- «З Україною в серці» 

- «Права і обов’язки підлітків» 

- «Україна – наша держава» 

- «Харків – найкраще місто на землі» 

 
жовтень 

листопад 

грудень 

грудень 

січень 

 
бібліотекар 

Бакуменко Т.А.. 

 



- «Тарасові шляхи» 

-    «Чорнобиль – біль і скорбота України» 

березень 

квітень 

4.3. Національно – патріотичне виховання 

 

4.3.1 Переший урок  

«З Україною в серці!»  

 

01.09.2021 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.3.3 Участь в мовно-літературному конкурсі Т. Шевченка 

і конкурсі  знавців української мови ім.. П. Яцика 

листопад , грудень 

2021 

викладач української 

мови і літератури . 

 

4.3.4 Провести   у бібліотеці  місячник  «Виховуємо 

громадянина – патріота України»  (До дня 

українського козацтва) 

 

жовтень 2020 бібліотекар Бакуменко 

Т.А. 

 

4.3.5 Прийняти участь у обласному огляді – конкурсі 
технічної творчості і художньої самодіяльності  

березень 2022 заст. дир.з НВхР 
Яловенко Н.М. 

 

4.3.6 Продовжити практику волонтерської роботи у 

будинках сиріт, інтернатах  в рамках благодійної 

акції «Поділись добром » 

протягом року Рада учнівського 

самоврядування  

 

4.3.7 В рамках проекту  реалізувати творчі завдання з 

національно – патріотичної тематики:  

 конкурси професійної майстерності; 

 тематичний тиждень народознавства і історії 

рідного караю 

 тематичні виставки технічної творчості; 

 міні-проекти : «Традиції моєї сім’ї», «Бабуся 

навчила»  

 конкурс творів «В моїй родині був солдат»; 

 краєзнавчі і  екологічні проекти 

протягом року заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

старший майстер 

Панченко З.В. 

Керівники груп 

 

4.3.8 Провести спортивні змагання «Козацькі розваги» 

 

13.10.2021 керівник фізичного 

виховання    

 

4.3.9 Провести виставку декоративної творчості учнів до 

Дня Козацтва 

12.10.2021 старший майстер 

Панченко З.В. 

 

4.3.10 Провести фестиваль творчої молоді «Ми таланти 

твої, Україно!» 

 

протягом жовтня 2021 Керівники гуртків 

естетичного напрямку 

 

4.3.11 Провести акції  і тематичні дні  з національно - 

патріотичного виховання за темами: 

 «Моє ім’я  – найкраще в світі»; 

 «Я пишаюся своїми предками» (сімейні 

традиції, сімейні реліквії, професії в моїй 

родині, світ родинних захоплень, сімейні 

обов’язки тощо); 

 Фотовиставка «Яка прекрасна країна-моя мала 

Батьківщина » місто /село (пейзажі, символи, 

історичні, культурні і природні пам’ятки, 

народні промисли); 

 «Моя улюблена  країна – Україна»  

 

 

Жовтень 

 

Грудень 

 

 
Лютий 

 

 

 

травень 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

Керівники груп 

 

4.3.12 Провести тематичний квест «Слава 

українським військовим» 

(До дня Захисника  України ) 

грудень 2021 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М 

Керівники груп. 

Січкар В.П. 

 

4.3.13 Провести  акцію «Червоний мак – символ   пам’яті і 

примирення »  присвячену  Дню пам’яті і 

примирення  

06.05.2022 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

керівники груп 

 

4.3.14 Провести  виставку вишитих рушників і вишиванок 

до Дня вишиванки 

19 травня 2022 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 
керівники груп 

 

4.3.15 Виступ фольклорного гурту «Толока» до народних 

свят природного циклу: Різдво, Масляна.  

протягом року керівник вокально-

хорового колективу  

 

4.3.16 Провести  тематичні виховні  заходи, присвячені 

героїчним подвигам  українських воїнів, боротьбі за 

протягом року керівники груп  



територіальну цілісність і незалежність 

України: 

 до дня Соборності України; 

 до святкування дня Гідності та Свободи 

4.3.17 Провести виховні години в групах 

 Культурна спадщина наших предків; 

 Твоя життєва позиція; 

 Сім’я – ключ до щастя;  

 Як знаходити друзів  

 Толерантність – риса українців. 

протягом року керівники груп  

4.3.18 Оновити  в навчальних групах  національно-

патріотичні  куточки з символікою України і 

українськими символами 

До 01.10.2021 керівники груп  

4.3.19 Провести в групах конкурс учнівських проектів з 

національно – патріотичного виховання на теми: 

 Мій родовід; 

 Моя сім’я в історії рідного міста/села; 

 моє місто/село в історії моєї країни; 

 Національні традиції; 

 народні промисли; 

 національні герої 

протягом 

року 

керівники груп  

4.3.20 Провести екскурсії для  учнів 

з відвідування визначних історичних місць та 
ознайомлення з пам’ятками української історії та 

культури у м. Харкові і Харківській області  

Вересень - жовтень  

2021 
квітень – травень 2022 

керівники груп  

4.3.21 Організувати і провести туристсько-краєзнавчу 

експедицію «Моя Батьківщина – Україна, 

Харківщина – моя мала  Батьківщина» 

квітень 2022 керівник фізичного 

виховання  

 

 

4.3.22 Походи, екскурсії «Стежками рідного краю»; протягом року вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.3.23 Дівочий клуб гуртожитку «Між нами , дівчатами», 

цикл бесід:  «Бути красивою – недорого». «Я – 

майбутня господиня», «Я – майбутня мама»  

протягом року вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.3.24 Вечір відпочинку  у гуртожитку «Новий рік на 

український лад» 

грудень 2021 вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.3.25 Святкування різдвяних та новорічних свят січень  

2022 

вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.3.26 Провести соціально – психологічну діагностику 

щодо національної самосвідомості 

жовтень 2021 

березень 2022 

Соціальний педагог 

Афанасьєва Т.М.  

 

4.3.27 Проведення особистісно-рольових ігор:  

 «Комітет з розвитку громадянського 
суспільства»,  

 «Політична карусель»,  

 «Громадяни і політики» 

 

жовтень 2021 
 

грудень 2021 

січень 2022 

Керівники груп  

4.3.28 Виховні години, урок-реквієм  пам’яті жертв 

Голодомору в Україні в1932-1933 роках 

Останній тиждень 

листопада  2021 

Керівники груп  

4.3.29 Виставка літератури «Мій край, моя земля – 

Слобожанщина» 

грудень 2022 бібліотекар Бакуменко 

Т.А. 

 

4.3.30 Бесіда  «Державна символіка України – символ віри і 

надії» 

лютий 2022 бібліотекар Бакуменко 

Т.А. 

 

4.3.31 Тематичні огляди літератури «Кращі  книги про 

Кобзаря », «Кращі книги, написані українцями» 

березень 2022 бібліотекар Бакуменко 

Т.А. 

 

4.3.32 Цикл усних журналів «Перлини народної творчості » протягом року бібліотекар Бакуменко 

Т.А. 

 

4.4. Трудове виховання  

 

4.4.1 Проведення тижнів професійної майстерності: 

Професії швейного напрямку 

Професії «Кухар;кондитер» 
Професії «Перукар» 

 

 

Останній тиждень 

березня 
Перший тиждень 

квітня 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 



 Другий тиждень 

квітня 

4.4.3 Робота постійно-діючої виставки технічно-

прикладної творчості 

протягом року заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

4.4.4 Конкурс стіннівок «Моя улюблена професія» березень 

2021 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

4.4.5 Контроль за роботою гуртків технічної творчості протягом року старший майстер 

Панченко З.В. 

 

4.4.6 Організація творчої  роботи театру мод «Шарм»  протягом року заст.дир. з НВхР  
Яловенко Н.М., 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

4.5. Екологічне виховання  

4.5.1 Конкурс світлин «Моя мала Батьківщина» до Дня 

Покрова Богородиці  

жовтень 

2021 

заст.дир. з НВхР  

Яловенко Н.М. 

 

4.5.2 Участь у екологічній акціях «За чисте довкілля », 

«За чистий Харків». 

жовтень 

2021 

березень – травень 
2022 

заст.дир.з НВхР  

Яловенко Н.М., 

керівники груп, 
рада учнівського 

самоврядування 

 

4.5.3 Година пам’яті «Чорнобиль  не має минулого» квітень 2022 заст.дир. з НВхР  

Яловенко Н.М. 

 

4.5.4 Конкурс осінніх та зимових  інсталяцій  «Щедра 

осінь», «Креативна ялинка» 

Жовтень 2021 

Грудень  2021 

заст.дир. з НВхР  

ЯловенкоН.М., 

керівники груп 

 

4.5.5 Бібліотечний урок «Чорнобиль не забудеться 

ніколи» 

квітень 2022 бібліотекар 

Бакуменко Т.А. 

 

4.6. Робота соціально-психологічної служби 

4.6.1 Проведення групової психолого-педагогічної 

діагностики учнів першого курсу для визначення 
соціальної адаптованості 

вересень 2020 Практичний психолог  

4.6.2 Проведення індивідуальної соціально-педагогічної 

діагностики схильності до агресивності, 

конфліктності, вживання заборонених  препаратів.  

листопад-грудень 

2020 

Практичний психолог  

4.6.3 Відвідування занять з метою вивчення мікроклімату 

в групі та міжособистісних взаємин з учнями та 

майстрами в/н 

протягом року Практичний психолог  

4.6.4 Діагностична робота з метою виявлення готовості 

випускника до працевлаштування  

січень квітень 2021 Практичний психолог  

4.6.5 Соціальний супровід дітей-сиріт та дітей «групи 

ризику»  

протягом навчального 

року 

Практичний психолог  

4.6.6 Корекція девіантної поведінки учнів за допомогою 

бесід, індивідуальних консультацій. 

вівторок, четвер 

кожного місяця 

Практичний психолог  

4.6.7 Розвивально-відновлювальна робота, індивідуальна 

або групова, з подолання агресивності 

2 заняття на місяць Практичний психолог  

4.6.8 Корекція поведінки учнів «групи ризику», методами 

бесіди, індивідуальної консультації, гральної  терапії 

протягом року Практичний психолог  

4.7. Робота в гуртожитку 

4.7.1. Індивідуальна робота 

 

 

4.7.11 Ознайомлення з контингентом учнів І курсу 
навчання. Проведення роботи з позитивної адаптації 

в колективі. Психологічний аналіз учнів. 

вересень 
2021 

вихователь 
Фендрикова Н.К. 

 

4.7.12 Анкетування учнів з метою виявлення інтересів 

учнів та залучення їх до роботи гуртків, секцій з 

метою корисного проведення вільного часу 

вересень 20214 вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.13 Індивідуальні бесіди з учнями постійно вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 



4.7.14 Листування з батьками постійно вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.15 Виявлення учнів з девіантною поведінкою. 

Підтримання  зв'язку з родинами, в яких 

виховуються учні схильні до правопорушень 

постійно вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.16 Збори Ради гуртожитку щомісячно вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.17 Співпраця з класними керівниками та майстрами постійно вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.18 Ведення щоденника педагогічних спостережень 

учнів 

постійно вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.19 Анкетування «Адаптація учнів у гуртожитку» вересень 

2021 

вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.2. Контроль і самопідготовка  

4.7.21 Організація місця для самопідготовки вересень 

2020 

вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.22 Складання графіка чергування керівників груп і 

майстрів в/н у гуртожитку 

щомісячно заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.7.3. Профілактична робота. Морально – етичне виховання.  

4.7.31 Оновлення  куточку « Здоровий спосіб життя» протягом року вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.32 Проведення циклу бесід «Формування культури 

відносин» 

протягом року вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.33 Проведення циклу бесід «Шкідливі звички та 

сімейний бюджет» 

 «Як попередити шкідливі звички»; 

 «Паління, як соціальна проблема суспільства»; 

 «Життєвий синдром. Алкоголізм, наркоманія»; 

 «Що таке токсикоманія? Соціальний портрет 

токсикомана» 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 
січень 

лютий 

березень 

вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

 

4.7.34 Цикл бесід «Гігієна – запорука здоров’я»: 

 Гігієна тіла; 

 Гігієна одягу і життя; 

 Режим і культура харчування. 

вересень 

жовтень 

листопад 

вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.35 Цикл бесід «Хвороби цивілізації» протягом року вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.36 Інтелектуальна гра «Знаємо та реалізуємо свої 

права» 

травень вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.37 Диспут: «Гарні і негарні люди навколо нас» травень вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.38 Бесіда: «Добротою себе виміряй» лютий вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.39 Диспут:  «Шляхи вирішення проблеми «Конфлікти з 

батьками» 

березень вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.310 Диспут «Живий товар» (До дня боротьби з 
ліквідацією насилля над життям) 

лютий вихователь 
Фендрикова Н.К. 

 

4.7.311 Диспут на тему «Чи варто одружуватись в 

студентські роки?» 

березень вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.4. Організація дозвілля  

4.7.41 Провести вечір відпочинку «Будемо знайомі» 04.09.2021 вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.42 Проведення Дня іменинника останній четвер 

місяця 

вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.43 Провести вечір відпочинку «Зима - чарівниця» 22.12.2021 вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.44 Повести вечори святкування різдвяних свят (Новий 

рік, Святий Вечір, Різдво, Старий Новий Рік, 
Водохреща та ін.) 

кінець грудня – 

початок січня 

вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.45 Вечір відпочинку до Дня закоханих «Кохання з 

першого погляду» 

14.02.2022 вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 



4.7.6. Організація побуту  

4.7.61 Контроль за виконанням Правил поведінки та 

проживання у гуртожитку 

протягом року вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.62 Контроль за харчуванням учнів протягом року вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.63 Контроль за роботою активу  протягом року вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.64 Проведення Дня чистоти і порядку  

 

другий вівторок 

місяця 

вихователь 

Фендрикова Н.К. 

 

4.7.65 Проведення конкурсу «Найкраща кімната» останній четвер 

місяця 

вихователь 

Фендрикова Н.К. 

рада гуртожитку 

 

 

4.7.66 Організація та оформлення «Екрану чистоти» протягом року рада гуртожитку 

 

 

4.7.67 Участь в озелененні території, розведення квітів на 
клумбах, кімнатних рослин у житлових приміщеннях 

протягом року вихователь 
Фендрикова Н.К.,   

рада гуртожитку 

 

4.8. Робота у навчальній групі 

4.8.1. Організаційні питання 

 

 

4.8.11 Вивчення  особистих справ учнів вересень 

2021 

керівники груп 

 

 

4.8.12 Ведення журналу з виховної роботи постійно керівники груп, 

 

 

4.8.13 Ведення щоденника педагогічних спостережень постійно керівники груп 

 

 

4.8.14 Проведення робочих зборів: 

 Завдання на навчальний рік; 

 Вільний час учнів; 

 Про стан дисципліни, навчання в групі; 

 І семестр навчального року фінішує; 

 Підсумки І семестру, завдання на ІІ семестр; 

 Кращий за професією; 

 Готуємось до захисту дипломних робіт (до 

підсумкової державної атестації); 

 Екзамени  - твій звіт перед Батьківщиною; 

 Минулий рік, що дав ти нам? 

щотижня 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

січень 
лютий 

 

березень 

травень 

травень 

керівники груп 

 

 

4.8.15 Контроль за відвідуванням занять та дисципліною 

(робота з журналом) 

протягом року керівники груп 

 

 

4.8.16 Контроль за відвідування гуртків, спортивних 

секцій 

протягом року керівники груп 

 

 

4.8.17 Контроль за побутом та харчуванням учнів протягом року керівники груп 

 

 

4.8.18 Участь у загальних заходах (згідно плану за 

напрямками) 

Створити у кожній навчальній групі  міні-колектив 
художньої самодіяльності 

протягом року 

 

І семестр 

керівники груп 

 

 

4.8.19 Проведення виховних годин в групах протягом року керівники груп 

 

 

4.8.110 Проведення відкритий виховних заходів у групах 

згідно окремого плану 

 

протягом року керівники груп 

 

 

4.8.2. Інформаційно-масова робота у групі  

4.8.21 Цикл бесід з пропаганди здорового способу життя: 

 Як кинути палити; 

 Шкідливі звички чи життя собі на втіху; 

 У колі родини; 

 Як треба відпочивати?; 

 Шлюб, сім’я, закон; 

 Бережіть здоров’я змолоду; 

 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

січень 

лютий 

березень 

керівники груп 

 

 



 Наркоманія, токсикоманія: їх вплив на 

злочинність; 

 Про моральність випадкового зв’язку 

 Алкоголь та нащадки 

 

квітень 

травень 

4.8.22 Виставки літератури: 

 Літературна слава Слобожанщини; 

 Права і обов'язки учнів; 

 Духовний храм людини: сім’я, родина, рід; 

 До Дня збройних сил України «Дорогами 
мужності» 

 Легка промисловість - проблеми і перспективи; 

 Закон і молодь; 

 Жінка. Нелегкий шлях у ХХІ столітті; 

 Чорна трагедія на кольоровій землі; 

 Україна в полум’ї війни; 

 Виставка – полеміка «На теми виховання» 

 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

січень 
лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

бібліотекар  

Бакуменко Т.А. 

 

4.8.3. Індивідуальна робота  

4.8.31 Вивчення рівня вихованості І-ІІ курсів протягом року Соціальний педагог 

Афанасьєва Т.М. 

 

 

4.8.31 Вивчення рівня вихованості І-ІІ курсів протягом року Соціальний педагог 

Афанасьєва Т.М. 

 

 

4.8.32 Вивчення особистості учня: 

 Карта-характеристика особистості учня І курсу; 

 Психо - діагностування емоційного стану учня; 

 План-схема психолого-педагогічної 

характеристики групи.  

 
вересень 

2020 

Соціальний педагог 
Афанасьєва Т.М. 

 

 

4.8.35 Індивідуальні бесіди протягом року керівники  груп  

4.8.36 Відвідування проблемних учнів вдома та визначення 

неблагополучних сімей 

протягом року керівники  груп  

4.8.37 Ведення індивідуальної картки на учня, що стоїть на 

внутрішньому контролі в ліцеї 

протягом року керівники  груп  

4.8.38 Доведення до учнів «Єдиних педагогічних вимог до 

учнів» 

вересень 

2021 

керівники  груп  

4.9. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання) 

4.9.1. Батьківський всеобуч 

 

 

4.9.11 Бесіди за темами: 

 Неправильне виховання: що це таке?; 

 Шкідливі звички: як  розпізнати і запобігти; 

 Конфлікт та шляхи його подолання 

 Виховуємо обдарованих дітей (анкетування «Чи 

розвиваєте здібності своєї дитини?» 

листопад 

2021 

січень 

березень 

2022 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

Соціальний педагог 

Афанасьєва Т.М. 

 

 

4.9.12 День відкритих дверей.  

Учнівський ярмарок 

Лютий - березень 

2022 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

4.9.13 Відкриті уроки для батьків протягом року керівники груп  

4.9.14 Консультативний пункт «Виникло питання» протягом року Юрисконсульт 

Максимович В.С. 
Соціальний педагог 

Афанасьєва Т.М. 

Практичний психолог 

Іскакова А.Є. 

 

 

 

4.9.15 Проведення батьківських зборів за  темами: 

 Підведення підсумків роботи закладу освіти за 

2019/2020 н.р. та задачі на новий 2020/2021 н.р.;  

 Психолого-педагогічні особливості розвитку 

жовтень 

2021 

грудень 

2021 

заст.дир. з НВР 

Гречана О.І., 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 



підлітків; 

 Батьки, діти: конфлікт чи взаєморозуміння; 

 Психологія взаєморозуміння.  

березень 

2021 

4.10. Індивідуальна робота з учнями 

4.10.1. Робота з обдарованою молоддю 

Вивчення особистих справ учнів 

 

 

 

4.10.1.

1 

Вивчення особистості учнів: потреби, інтереси. вересень 

2020 

Керівники груп  

4.10.1.

2 

Анкетування, діагностування, тестування учнів І 

курсу 

протягом І семестру Практичний психолог   

4.10.1.

3 

Складання Банку даних учнів з ознаками 

обдарованості 

1 семестр 

 

викладачі-

предметники, 

майстри в/н, 
керівники гуртків 

 

4.10.1.

4 

Проведення  предметних олімпіад  Відповідно плану   викладачі-

предметники 

 

4.10.1.

5 

Участь обдарованих учнів у обласних предметних 

олімпіадах 

Відповідно плану   викладачі-

предметники 

 

4.10.1.

6 

Виготовлення експонатів для постійно діючої 

виставки 

протягом року старший майстер 

Панченко З.В. 

 

4.10.1.

7 

Організація та проведення нетрадиційних форм  

заходів для учнівської молоді: 

 Квест  «Я та професія моя»  

 Круглий стіл «Професія, яку я обрав» 

Жовтень 

2021 

Лютий 

2022 

 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

керівники груп 

 

4.10.1.

8 

Тематичний огляд літератури «Професії, яким 

навчають у нашому закладі освіти» 

вересень 

2021 

Бібліотекар 

Бакуменко Т.А. 

 

4.10.1.

9 

Ярмарок книжок до предметного тижня протягом року Бібліотекар 

Бакуменко Т.А. 

 

4.11. Учнівське самоврядування. Заходи з реалізації власної програми  

«Лідерство – запорука успіху» 

 

 

4.11.1 Вибори органів учнівського самоврядування в групах вересень 2021 Соціальний педагог 
Афанасьєва Т.М. 

 

 
 

4.11.3 Загальні збори учнівського колективу. Вибори ради 

учнівського самоврядування 

Жовтень 

2021 

Соціальний педагог 

Афанасьєва Т.М. 

 

 

 

4.11.4 Організувати роботи Школи активу учнівської молоді 

«Лідер» 

листопад 2021 Соціальний педагог 

Афанасьєва Т.М. 

 

 

 

4.11.5 Проведення конкурсу «Краща навчальна група» грудень 2021 Соціальний педагог 

Афанасьєва Т.М. 

 

 

 

4.11.6 Організація роботи волонтерського осередку «МИ 

поруч!» 

вересень 2021 рада учнівського 

самоврядування 

 

 

4.11.2 Проведення анкетування «Лідер у тобі » серед учнів І-

ІІ курсів 

Вересень 

2021 

 

Соціальний педагог 

Афанасьєва Т.М. 

 

 

 

4.11.7 Організувати випуск    тематичних і святкових 
стіннівок  

протягом року 
 

Рада учнівського 
самоврядування  

 
 

4.11.8 Проведення  тематичних акцій 

«Стоп наркотик» 

«Поділись добром» 

«Червоний мак – символ пам’яті і примирення» 

Грудень 2021 

Травень 

2022 

 

Рада учнівського 

самоврядування 

 

 

4.12. Робота бібліотеки 

4.12.1 Індивідуальна та групова робота з читачами 

4.12.1.

1 

Екскурсії  для  учнів 1 курсу, огляд тематичних 

виставок літератури, запис до бібліотеки  

Вересень-жовтень 

2021 року 

Бакуменко Т.А.  

4.12.1.

2 

Виявлення потреб у підручниках відповідно до 

профілю та контингенту навчальних груп, 

комплектування підручників для видачі 

Вересень 2021 року, 

червень 2022 року 

 

Бакуменко Т.А. 

 

4.12.1. Організація видачі підручників учням 1, 2, 3, 4 курсів Вересень  Бакуменко Т.А.  



3 2021 року 

4.12.1.

4 

Обслуговування читачів на абонементі та в читальній 

залі 

Протягом 

навчального 

року 

Бакуменко Т.А.  

4.12.1.

5 

Індивідуальні бесіди щодо виявлення читацьких 

інтересів та рекламування літератури 

Постійно Бакуменко Т.А.  

4.12.1.

6 

Організація прийому підручників від учнів 

наприкінці навчального року та випускників  

Січень-лютий, 

червень-липень 

2022року 

Бакуменко Т.А. 

 

 

4.12.1.

7 

Робота з боржниками  Протягом 

навчального року 

Бакуменко Т.А. 

 

 

4.12.1.

8 

Аналіз читацьких формулярів учнів. Обговорення на 

виховних годинах результатів читання. 

Протягом 

навчального року 

Бакуменко Т.А.  

4.12.1.
9 

 Анкетування учнів 1 курсу з метою вивчення 
читацьких інтересів 

Жовтень 
2021 року 

Бакуменко Т.А.  

4.12.1.

10 

Участь у нетрадиційних формах роботи з 

обдарованою молоддю 

Протягом 

навчального року 

Бакуменко Т.А.  

4.12.1.

11 

Інформаційні години спілкування Протягом 

навчального року 

Бакуменко Т.А.  

 

4.12.2. Соціокультурна діяльність бібліотеки 

Розробка, організація масових заходів, бібліотечних годин; оглядові екскурсії книжкових 

виставок, тематичних поличок до свят, визначних дат в українській історії 

 

4.12.2.

1 

- «Перукар – професія творча» - День 

спеціаліста (13 вересня – неофіційний день 

перукаря); 
- «Українські обереги своїми руками» - майстер-

клас з виготовлення української ляльки-берегині 

(мотанка, мартиничка) в межах Творчої 

майстерні «Час експериментів»; 
- «Топові бібліотеки України» - віртуальна 

екскурсія до Всеукраїнського дня бібліотек; 

- «Улюблені книги сучасної молоді» - букслем; 
- «Доторкнись до історії, не виходячи з дому» - 

виставка онлайн-музеєм І.Я.Франка у Києві (до 

165-річчя від дня народження)  

Вересень 2021 Бакуменко Т.А.  

4.12.2.
2 

- «Професія кухаря – це мистецтво» - День 
інформації (20.10 - Міжнародний день кухаря і 

кулінара); 

- «Організація освітнього процесу сучасної 
молоді» - вебліографія до Дня вчителя; 

- «Захисник. Патріот. Людина» - книжкова 

виставка до Дня захисника України»; 
- «Секрети гармонії» - флористичний колаж в 

межах Творчої майстерні «Час експериментів»; 

- «Козацька кров пульсує і гуде» - історичний 

екскурс до Дня українського козацтва; 

Жовтень 2021 Бакуменко Т.А.  

4.12.2.

3 

- «Книга – твій помічник у житті» - бібліотечна 

година; 

- «Фантазія та бажання» - плетіння з газет як 
техніка хенд-мейду в межах Творчої майстерні 

«Час експериментів»; 

- «Творчість крізь призму душі та серця» - 

медіапрезентація творчості української 
журналістки, письменниці, сценаристки, 

поетеси Ірен Роздобудько (до 60-річчя з дня 

народження); 

Листопад 2021 Бакуменко Т.А.  



- «Літературна спокуса» - огляд літератури до 

Дня української писемності та мови; 
- «Пам’ять крізь роки» - виставка матеріалів до 

Дня пам’яті жертв голодоморів; 

4.12.2.

4 

 - «Творчість і краса» - книжкова виставка для 

розвитку творчих здібностей здобувачів освіти; 
- «Найнеймовірніші книги у світі» - електронна 

книжкова виставка; 

- «Володар кілець» - групова гра до 
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; 

- «Довідкова література – твій вірний помічник 

(з фонду бібліотеки та всеукраїнські електронні 

ресурси) – бібліотечна година; 
- «На порозі Новий рік» - майстер-клас з 

виготовлення новорічних прикрас в межах 

Творчої майстерні «Час експериментів»;   

Грудень 2021 Бакуменко Т.А.  
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- «Поняття про бібліогрфію» - бібліотечна 

година; 

- «Україна єдина, Україна Соборна!» - 

історичний журнал до Дня Соборності України; 
- «Великі серцем і талантом» (поети, 

письменники – ювіляри 2022 року) – книжкова 

виставка; 
- «Червона калина на білому снігу» – електронна 

виставка до Дня пам’яті героїв Крут; 

- «Зимове тепло та затишок» - виготовлення 

зимового букета-композиції з гілок дерев та 
кульок-помпонів з ниток в межах Творчої 

майстерні «Час експериментів»; 

Січень 2022 Бакуменко Т.А.  

4.12.2.
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- «Ціна чужої війни» - вечір пам’яті до Дня 
виведення військ з Афганістану; 

- «Їм у віках судилося безсмертя» - електронна 

виставка-репортаж до Дня Героїв Небесної 

Сотні та Героїв АТО; 
- «Читай українською. Читай українське» - 

книжкова виставка до Дня рідної мови; 

- «Мистецтво ошибана» - майстер-клас з 
флористики в японському стилі «Ошибана» в 

межах Творчої майстерні «Час експериментів»; 

Лютий 2022 Бакуменко Т.А.  

 

Заступник директора з НВхР                         Н.М Яловенко. 

 

 

 

 

 
  


