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В с т у п 
       І. Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та 

сфери послуг Харківської області» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України 

«Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про 

професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 

серпня 1998  № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 червня  1999 № 956, Порядком надання робочих місць для проходження 

учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої 

практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 1999 № 992, Положенням 

про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006р. № 419 (зі змінами), іншими 

нормативно-правовими актами, а також Статутом Регіонального центру. 

     Навчання учнів проводиться за Державними стандартами з  професій («Кравець», «Кушнір-розкрійник; 

кравець», «Кравець; закрійник», «Кухар; кондитер», «Перукар (перукар-модельєр)», «Слюсар з ремонту 

автомобілів; Еректрозварник ручного зварювання». Навчальний процес у Регіональному центрі 

організований  відповідно до  робочих навчальних планів і програм, вимог кваліфікаційних характеристик.  

На навчання на І курс прийнято 125 учнів за державним, регіональним замовленням за професіями: 

«Кушнір-розкрійник; кравець» – 20 чол., «Кравець» - 21 чол., «Кравець; закрійник» – 20 чол., «Кухар; 

кондитер» – 47 чол., «Перукар (перукар-модельєр)» – 17 чол. Прийнято на навчання на базі 9 класів – 70 

учнів, на базі 11 класів – 55 учнів. В тому числі сиріт 15 чол.; напівсиріт - 7 чол.; з багатодітних сімей – 3 

чол.; переселенців з Донецької та Луганської обл. – 2 чол. 

     Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. «Про створення Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти» дані про всіх учнів занесені до Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти. 

У квітні місяці 2017 року була проведена атестаційна експертиза освітньої діяльності навчальног закладу з 

професії «Кравець»: учні групи  31 виконували ККР із предметів загальноосвітньої підготовки; ККЗ з 

професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. 

   Педагогічний колектив Регіонального цетру володіє творчим потенціалом і реалізує свої методичні 

можливості з метою удосконалення навчально-виховної роботи з учнями.  

    Протягом навчального року викладачі і майстри виробничого навчання працювали над удосконаленням 

комплексного методичного забезпечення предметів і професій: розробляли і впроваджували на уроках  

дидактичні і методичні матеріали для розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів, дидактичні 

матеріали з професійною, інноваційною спрямованістю, тестові завдання з метою підготовки учнів до 

участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. При проведенні уроків теоретичного і виробничого 

навчання педагоги застосовували різні форми і методи, впроваджували сучасні педагогічні і виробничі 

технології навчання з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів. 
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     До державної кваліфікаційної атестації допущено 138 (100%) учнів, закінчили навчання і отримали 

дипломи кваліфікованого робітника 138 (100,0%), 63 (45,6%) учня отримали кваліфікацію з двох професій, 

7 (5,1 %) учнів отримали дипломи з відзнакою. 

     Відповідно Постанови «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-

технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилась за державним замовленням» від 27 серпня 

2010 № 784 укладено 67 (49%) 3-х сторонніх договорів з підприємствами на працевлаштування 

випускників. 12 сиріт, які закінчили навчальний заклад, забезпечені першим робочим місцем, 2 не 

працевлаштовані так як мають дітей до 3-х років і знаходяться на обліку в управлінні праці та соціального 

захисту населення, 3 продовжують навчання уВНЗ, з трьома випускниками - робота по працевлаштуванню 

триває.  

    ІІ. Рівень навчальних досягнень учнів є одним з головних показників ефективності роботи педагогічного 

колективу. У 2016/2017 н.р. навчально – виховний процес був спрямований на забезпечення якісною 

освітою кожного учня як особистості, здатної мислити й творчо діяти, застосовувати набуті знання і 

вміння в різних ситуаціях.  

За результатами навчального року оцінки початкового рівня мають 70 (23%) учнів з предметів: українська 

мова і література, математика, хімія, фізика, англійська мова, інформатика; на достатньому рівні 

навчається  46 (15,2%), на високому рівні – 13 (4,35%).  У порівнянні з 2015/2016 навчальним роком 

кількість учнів, які займаються на початковому рівні збільшилась на 4%, на достатньому – не змінилась, на 

високому рівні  збільшилася на 1%. 

    Низький рівень знань мають учні групи СЗ-21- середній бал 4,96; 9 (56,3%)  учнів мають оцінки 

початкового рівня  – майстер в/н Дедік А.Т., класний керівник Душина Л.О.; учні групи 2 мають середній 

бал 5,1;  17 (77,3%) учнів мають оцінки початкового рівня – майстер в/н Мартиросянц О.О., класний 

керівник Лепшеєва В.В.; учні групи 21 мають середній бал 5,7; 11 (52,4%)  учнів мають оцінки 

початкового рівня  – майстер в/н Тузко Т.С., класний керівник Пашнєва Н.П. 

Краща успішність у групах 3, 01, 02, 03 (майстер в\н Фальченко Н.П., класний керівник Ожго Л.К., 

майстри в/н Луцька І.Ю., Крилова А.А., Полякова Л.І.). 

   Аналіз успішності учнів з предметів  за 2016/2017 навчальний рік показав, що: 

- 47 (23,4%) учнів мають оцінки початкового рівня з математики (успішність на середньому-

високому рівнях 76,6%, на достатньому-високому рівнях – 7,4%) – викладач Ожго Л.К; 

- 39 (16,1%) учнів мають оцінки початкового рівня з англійської мови (успішність на середньому-

високому рівнях 83,9%, на достатньому-високому рівнях – 25,4%) – викладач Шарикіна А.С.; 

- 37 (14,4%) учня мають оцінки початкового рівня з української мови і літератури (успішність на 

середньому-високому рівнях 85,2%, на достатньому-високому рівнях – 37,6%) – викладач 

Борисенко Н.В.; 

- 69 (18,8%) учнів мають оцінки початкового рівня з фізичної культури (успішність на 

середньому-достатньому  рівнях 77,2%, на достатньому-високому рівнях – 51,0%) – викладач 

Магніцький А.А. 

Причинами таких результатів є слабкий рівень знань зі школи, послаблена індивідуальна робота 

викладачів з учнями та батьками, недостатній контроль зі сторони керівників груп та батьків учнів  за 

відвідуванням ними занять. 

                             Підсумки рівня навчальних досягнень учнів за 2016/2017 н.р.: 

Предмет  Успішність Якість У порівнянні з 2015/2016 н.р. 

  Природничо-математична     

підготовка 

 87,8 32,8 Успішність знизилась на 1,5% 

  Якість збільшилася на 1,9% 

Суспільно-гуманітарна 

підготовка 

91,0  45,5 Успішність знизилась на 1,7% 

 Якість підвищилась  на 3,3% 

Загальнопрофесійна підготовка 99,6 66,3 Успішність знизилась на 0,4% 

Якість знизилась на 7,3 % 

Професійно-теоретична підготовка: 

 Кравець; 

 

 Кравець; закрійник 

 

 Кушнір-розкрійник; 

кравець; 

 

 

99 ,9 

 

100,0 

 

100,0 

 

 

 

64,6 

 

 57,2 

 

63,8 

 

 

 

Успішність не змінилася 

Якість знизилась на 6,1 % 

Успішність не змінилася 

Якість знизилась на 25,3 % 

Успішність на змінилася 

Якість підвищилась на 6,4% 
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 Кухар;кондитер; 

 

 Перукар (перукар-

модельєр); 

 Слюсар з ремонту 

автомобілів. 

Електрозварник ручного 

зварювання 

 

100,0 

 

100,0 

 

91,4 

 

71,3 

 

77,4 

 

51,0 

Успішність на змінилася 

Якість підвищилась на 4,9% 

Успішність на змінилася 

Якість не змінилась 

Професійно-практична підготовка: 

 Кравець; 

 Кравець; закрійник 

 Кушнір-розкрійник; 

кравець; 

 Кухар;кондитер; 

 Перукар (перукар; 

модельєр); 

 Слюсар з ремонту 

автомобілів. 

Електрозварник ручного 

зварювання 

 

 

100,0 

100,0 

100,0 

 

100,0 

100,0 

 

90,7 

 

 

43,4 

55,6 

73,1 

 

99,3 

88,0 

 

46,9 

 

 

 Якість знизилась на 42,4% 

Якість знизилась на 14,4% 

Якість підвищилась на 18,8% 

 

Якість підвищилась на 14,7%   

Якість підвищилась на 3,3%. 

 

     ІІІ. В 2016/2017 н.р. вся виховна, позаурочна і профілактична робота в навчальному закладі 

організовувалась і проводилась на підставі нормативних актів, які регламентують організацію виховної 

роботи молоді: Закону України «Про освіту», національної програми «Діти України», Закону України 

«Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», наказів МОНУ «Про профілактику злочинності в 

навчальних закладах України», цільової комплексної програми «Фізичне виховання - здоров’я нації», 

Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту та інших інструктивних матеріалів 

Міністерства освіти і науки України та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації та згідно плану роботи навчального закладу на рік, планів виховної роботи навчальних груп, 

бібліотеки, гуртків і медичного пункту. 

Для підвищення ефективності виховної роботи, з метою підвищення престижності професій, за якими 

навчаються в центрі, створення умов для професійного розвитку учнівської молоді, та з метою професійної 

орієнтації в навчальному закладі розпочато втілення в життя проекту «Моя професія - моя гордість – моє 

майбутнє»; з метою вдосконалення духовного і фізичного розвитку учнів, продовжується реалізація   двох 

тематичних проектів, які органічно увійшли у систему виховної роботи ліцею: «Виховання в учнівської 

молоді національної свідомості і активної громадянської позиції як один з приоритетних напрямків  

виховної роботи в ПТНЗ» та «Ліцей як школа сприяння здоров’ю» в рамках реалізації стратегії з 

оздоровчої рухової активності  в Україні на період до 2025 року «Рухова активність-здоровий спосіб життя 

– здорова нація». Дані проекти  охоплюють всі напрямки виховної діяльності: 

- позаурочна діяльність учнів; 

- робота з обдарованими учнями; 

- робота соціально - психологічної служби; 

- робота з профілактики правопорушень; 

- робота з батьками;  

- школа сприяння здоров’ю; 

- робота учнівського самоврядування; 

- виховна робота в гуртожитку.   

      З метою національно-патріотичного виховання учнів у 2016/2017 н.р. були проведені тижні української 

писемності і мови, народознавства та історії рідного краю; конкурси творів українською мовою «Я -

Українець» та «В моїй родині був солдат»; наукові  учнівських конференції «Перлини народної творчості» 

(група 21) та «Скарби Слобожанського краю» (група 22), виховні заходи в групах «Жовто-блакитний 

прапор – символ свободи» (група 21), «Слобожанщина: таємнича і прекрасна» (група 3); «Символи моєї 

Держави» (група 31); «Любіть Україну, як сонце любіть!» (група 2); було організовано роботу творчих 

майстерень (групи 1, 2, 22, 01) з вивчення народних ремесел: вишивка, лялька –мотанка, традиційна 
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українська іграшка. В центрі працюють клуби за інтересами: літературно-музичний  салон «Мальва», клуб 

для дівчат «Вечорниці»,  козацько - лицарський клуб  для хлопців, учні груп 1, 2, 3, 21, 22, 03, 32 увійшли 

у волонтерський осередок «Ми поруч!», який створено для  благодійної допомоги пораненим воїнам з зони 

АТО і військовим ЗСУ.   

      Робота класних керівників та майстрів була направлена на підвищення ефективності в питаннях 

попередження правопорушень, попередження бездоглядності та інших негативних проявів в учнівському 

середовищі. Велика увага приділялася профілактичній роботі з учнями, що перебували на   

внутріліцейному обліку  (9 осіб): 

- систематично здійснювався контроль за відвідуванням учнями занять; 

- учні ознайомлювалися з нормативно-правовими документами; 

- проводилися профілактичні бесіди та інструктажі з ТБ та БЖД; 

- розроблені табелі успішності та поведінки в кожній навчальній групі; 

       Виховний процес і планування виховної роботи в навчальному закладі здійснюється відповідно до 

перспективного плану позаурочно виховної, профілактичної та культурно-масової роботи. 

       На початку 2016/2017 навчального року з метою упорядкування  списків учнів пільгових категорій 

здійснено соціальну паспортизацію навчальних груп та на її основі складено соціальний паспорт 

навчального закладу. 

У 2016/2017  н.р. в ліцеї навчались 94 учнів пільгових категорій, а саме: 

 41учень: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в 

період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, (з них 25 учнів мали опікунів, 

прийомних батьків, 16 - на повному державному забезпеченні); 

 5 учнів, що мають статус «інвалід»; 

 2 учня , що мають статус постраждалих  внаслідок аварії на ЧАЕС 

 14 учнів з багатодітних сімей ; 

 32 учня мають одного з батьків (напівсироти) ; 

 учні з Донецької і Луганської областей –  5, з них 3 - мають статус вимушених переселенців . 

Учні, які стоять на внутрішньому обліку – 9; 

Соціальний склад учнів 

Соціальний статус станом на 

01.09.2016 

станом на 

01.01.2017 

станом на 

01.06.2017 

Контингент 302 367 293 

Учні - сироти  41 47 37 

Учні, які мають статус «інвалід» 5 5 5 

Учні з Донецької і Луганської областей 5 6 6 

Учні з малозабезпечених сімей 1 4 1 

Учні з багатодітних сімей 14 14 8 

Учні, постраждалі внаслідок аварії на 

ЧАЕС 

2 2 2 

Учні, які мешкають у гуртожитку 75 75 65 

Учні,  які отримують харчування 47 49 32 

Кількість учнів, які перебувають на 

внутріліцейному обліку 

9 11 9 

Особлива увага в навчальному закладі приділяється учням – сиротам. На навчання 01.09.2016 року 

прийнято 12 учнів-сиріт, з них  3- учня – сироти, 9 учнів – сиріт, що знаходяться під опікою. 

4 учня – сироти закінчили навчання взимку 2017 року (4 -  працевлаштовані), 18 учнів сиріт закінчили 

навчання в травні  - червні  2017 року, їх працевлаштування триває.  

Соціально-психологічною службою ліцею у вересні- жовтні 2016 року  проведені тестування всіх учнів 

ліцею на предмет обдарованості. Педагогічним колективом розроблений і постійно оновлюється  Банк 

даних обдарованості учнівської молоді з різних областей обдарованості 

загальноосвітня підготовка – 17 учнів (учні груп 3, 02, 03, 22, 32,) 

- професійна підготовка – 95 учнів (гр. 1. 2, 3, 2-01, 2-02, 2-03, 21, 22, 23,31, 32) 

- спортивна підготовка – 30 учнів (гр. 1, 2, 3, 01, 02, 21,  22, 32,31) 

- художня самодіяльність – 55 учнів (гр.1, 2, 3, 01, 02, 22,23, 32) 

- технічна  творчість –  42 учня. (гр.1, 2, 3, 21. 22,23, 32, 01, 02, 2-01, 2-02, 2-03) 

Області обдарованості  станом на станом на 
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учнів 01.10.2016 01.06.2017 

загальноосвітня підготовка 23 17 

професійна підготовка 55 95 

спортивна підготовка 30 30 

художня самодіяльність 35 55 

технічна творчість 31 42 

Систематична робота з обдарованими дітьми  педагогічних працівників: Борисенко Н.В., КриловоїА.А. 

Полякової Л.І., Новикової Т.А. підтверджується перемогами учнів ліцею у міських, обласних і 

Всеукраїнських конкурсах і змаганнях: 

 Досягнення учнів  у 2016/2017 н.р. 

Ім’я та прізвище 

учня  

група дата 

проведення  

 

    Досягнення  ПІБ педагога, який 

підготував учня 

Волонтерський 

осередок «Ми 

поруч» 

учні 

груп 32, 

03 

Жовтень 2016 Лауреат фестивалю 

соціальних активностей 

учнівської молоді «Толока 

добрих ідей» 

Яловенко Н.М. 

Мірошніченко 

Аліна  

23 Листопад 

2016 

І місце у Обласному  

конкурсі серед студентів 

навчальних закладів з 

перукарського 

мистецтва  «Снігова 

королева ESTEL».  

Полякова Л.І. 

Косарєв Семен  3 Грудень 2016  І місце в Обласних 

спортивних змаганнях з 

настільного тенісу серед 

учнів ПТНЗ  

Новікова Т.А. 

Борисенко Марія  02 березень 

2017 

Переможниця обласного 

етапу VІІ міжнароднонго 

мовно-літературнонго 

конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені 

Тараса Шевченка 

Борисенко Н.В. 

Борисенко Марія  02 квітень 2017 ІІІ місце у обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності серед 

учнів ПТНЗ з професії 

«Кондитер» 

Крилова А.А. 

Старосельська 

Анастасія  

23 Квітень 2017 ІІ місце у обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності серед 

учнів ПТНЗ з професії 

«Перукар» 

Полякова Л.І. 

 

У 2017 році творчою групою навчального закладу розроблена та виготовлена колекція одягу для 

готельно-ресторанного комплексу «KALYNA», яка стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності «Прорив легкої промисловості» у м. Львові.  

Відповідно до наказу від 01.09.2016 щодо посилення контролю за дисципліною учнів та відвідуванні занять 

введено "Єдину систему обліку відвідування, боротьби з прогулами та порушеннями дисципліни", 

доведено до кожного учня  "Єдині педагогічні вимоги " . Проводиться щотижневий аналіз та обговорення 

на нараді при директорі стану відвідування; стану  дисципліни    на    уроках; фактів аморальних проступків 

та  правопорушень учнів. Для попередження бездоглядності учнів ліцею керівниками груп ведеться облік 

пропусків і запізнень учнів без поважних причин, проводяться профілактичні і роз’яснювальні бесіди. В 

ліцеї працює система наставництва, відповідно до наказу від 01.10.2016 за кожним учнем закріплено 

педагога наставника. 
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З метою профілактики правопорушень, соціалізації учнів – порушників норм поведінки затверджено 

план спільних дій на 2016/2017 н.р. з Новобаварським відділенням поліції Київського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Харківській області , Службою у справах дітей Жовтневого 

району у м. Харкові, Центром соціальних служб Новобаварського  і Холодногірського районів та міського 

центру «Довіра». В ліцеї діє Штаб з профілактики правопорушень. Станом на 01.06.2017 року  на 

внутріліцейному обліку стоїть 9  учнів. Учні навчального закладу за 2016/2017н.р. не скоїли жодного 

правопорушення . 

Соціально-психологічною службою ліцею проведені тестування всіх учнів ліцею на предмет  

схильності учнів до правопорушень; національної самосвідомості, адаптованості у учнівському 

середовищі, вживання шкідливих і заборонених речовин. З метою посилення ефективності виховної і 

профілактичної роботи в групах, результати тестувань доведено до всіх педагогічних працівників. 

Юрисконсультом ліцею організовано роботу консультативного пункту «Виникло питання » для учнів та їх 

батьків.  

    На достатньому рівні була організована робота органів учнівського самоврядування. Учні ліцею 

прийняли активну участь  в акціях  щодо благодійної допомоги пораненим воїнам з зони АТО – «Разом ми 

– сила»»  та «Напиши  лист пораненому», Всеукраїнській акції «За чисте  довкілля » та «Харків – чисте 

місто», благодійній акції «Поділись добром »,  акції « Червоний мак – символ пам’яті і примирення»,  у 

міському і районному святі Масляної.  

Для координації виховної роботи в професійному ліцеї створена методична комісія класних керівників, 

майстрів в/н і вихователя гуртожитку,  яка  у 2016/2017 н.р. працювала над проблемою «Забезпечення 

реалізації нових підходів до організації виховного процесу у ліцеї (системно-структурного, 

гуманістичного, культурно-логічного, рганізаційно-діяльного, особистісно-орієнтованого, комплексного)». 

За період 2016/2017 навчального року було проведено 10 засідань МК, на яких було розглянуто питання 

планування виховної роботи в групах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, 

проводились психологічні тренінги, вивчалася робота, яку проводили класні керівники з профілактики 

правопорушень серед підлітків, система роботи з обдарованими дітьми, вивчалися новинки педагогічної 

літератури та передовий педагогічний досвід щодо національно-патріотичного виховання учнів. Всі 

керівники груп  прийняли участь у підготовці матеріалів до педагогічної виставки «Скарбничка 

педагогічних ідей». Були підібрані і оформлені матеріали до годин спілкування з естетичного та 

національно – патріотичного виховання.        

 В навчальному закладі з метою створення умов для творчого розвитку особистості учнів працюють 5 

гуртків художньо-естетичного напрямку, а саме: вокально – хоровий (50 учнів) «Агітбригада »  (25 учнів); 

«Образотворчого мистецтва» (25 учнів), «Дизайн» (25 учнів), 11 гуртків  технічної творчості, в яких 

задіяні 100 учнів, спортивний гурток «Волейбол»,  в якому задіяні 30 учнів та клуби за інтересами, в яких 

задіяні 30 учнів. 

Результати роботи гуртків були представлені 27.03.2017 р. в рамках обласного огляду-конкурсу 

художньої самодіяльності і декоративно - прикладної творчості «Натхненні вірою в Україну!». 

В навчальному закладі на виконання наказу МОНУ ВІД 21.07.2003 № 486 впроваджується   система 

організації фізкультурно - оздоровчої та спортивно масової роботи, яка спрямована на виховання 

відповідального ставлення учнів до власного здоров’я  і здоров’я  оточення; формування в учнівської 

молоді навичок здорового способу життя та збільшення  їх рухової активності .    

  Спортивно-масова робота проводиться згідно плану спортивно-масових заходів та власної «Програми 

козацько-лицарського виховання» та проекту «Ліцей як школа здоров’я ». 

16 вересня 2016 року проведено традиційне спортивне свято – день здоров’я,  в якому взяли участь 300 

учнів і 30 педагогічних працівників ліцею. Проводилися спортивні заходи: листопад 2016 - олімпійський 

тиждень присвячений Всеукраїнському Олімпійському руху, 15.10.2016 - спортивні змагання «Козацькі 

розваги », присвячені Дню Захисника України. Протягом навчального року команди груп брали участь у 

змаганнях на першість ліцею з наступних видів спорту: волейболу,  легкоатлетичного кросу, легкої 

атлетики, стритболу,  настільного тенісу, міні-футболу та туризму. 

Учні, які стали  переможцями ліцейних змагань взяли  активну участь в першості ПТНЗ області, де 

порівняно з попереднім навчальним роком,   значно поліпшили свої результати.  

Участь  учнів ліцею у спортивних змаганнях серед ПТНЗ Харківської області в 2016/2017 році 

Дата проведення Вид спортивних змагань  Місце, яке посіла збірна 

команда ліцею 

вересень легка атлетика 4 

вересень легкоатлетичний крос 3 
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грудень стрітбол 2 

січень настільний теніс 1 

лютий міні-футбол 5 

квітень волейбол (дівчата) 3 

травень туризм 7 

травень  спортивні змагання «Козацька 

наснага» 

7 

       

Розроблені і впроваджуються фізкультурні хвилинки на уроках виробничого навчання. Протягом року 

проводяться лекції, тематичні лінійки з пропаганди здорового способу життя. 

      У ліцеї працюють секції: волейболу та настільного тенісу, до них залучено 100% пільгового 

контингенту і учнів, що знаходяться на внутріліцейному обліку. Стан фізкультурно - оздоровчої та 

спортивно масової роботи  в ліцеї на достатньому рівні. 

В гуртожитку виховна робота проводилась згідно плану роботи та плану роботи органів учнівського 

самоврядування. 

Аналітична  справка  щодо пропуску учнями занять у 2016/2017 н.р. 

  хвороба прогули  поважні причини 

№ 

групи 

1 

семестр 

(годин) 

2 

семестр 

(годин) 

всього 

(годин) 

1 

семестр 

(годин) 

2 

семестр 

(годин) 

всього 

(годин) 

1 

семестр 

2 

семестр 

всього 

1 651 369 1020 0 0 0 0 0 0 

2 521 570 1091 0 0 0 223 0 223 

3 296 256 552 7 0 7 0 7 7 

0 1 473 70 543 0 0 0 6 0 6 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 982 482 1464 0 0 0 0 0 0 

22 889 473 1362 0 0 0 0 0 0 

23 413 65 478 7 355 362 0 0 0 

2 01  516 516 516 0 0 0 0 0  

2 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 615 81 696 213 0 213 0 0 0 

32 404 0 404 28 0 28 7 0 7 

К-32 0 0 0 0 00 0 0 0 0 

СЗ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЗ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

всього 5522 2366 8539 255 355 658 236 7 243 

 

За 2016/2017 н.р. втрати навчальних годин склали   9440 (25, 9 годин на одного учня): по хворобі – 8539 

годин (23,3 годин на одного учня), без поважних причин пропущено 658 (1,8 годин на одного учня); за 

сімейними обставинами 236 годин (0,64 години на одного учня). 

     Спортивно-масова робота проводилась згідно плану спортивно-масових заходів. У ліцеї проводились  

змагання з волейболу, настільного тенісу,  легкої атлетики, легкоатлетичного кросу, шахів і шашок.  Учні 

ліцею приймали участь в першості ПТНЗ області з легкоатлетичного кросу, волейболу, стритболу,  легкої 

атлетики, настільного тенісу, навичок туризму. 

      ІV. Педагогічний колектив ліцею основним завданням навчально-виховного процесу вважає 

формування творчої особистості, розвиток самостійної, пізнавальної діяльності учнів, творчих здібностей 

педагогів ліцею, зацікавленість в оволодінні та впровадженні інноваційних технологій, передового 

педагогічного досвіду.  
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       В навчальному закладі розроблена відповідна структура методичної роботи з урахуванням умов 

організації навчально-виховного процесу та потреб педагогічних працівників щодо підвищення їх 

наукового, професійного та загальнокультурного рівнів, яка включає заходи по створенню та покращенню 

навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, формуванню методичної культури 

педагогічних працівників, аналітико-моніторингову діяльність педагогічного колективу. В основу 

методичної роботи ліцею покладено цільовий підхід, спрямований на підвищення професійної 

майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх і виробничих технологій, а концепція ліцею - 

компетентний педагог, компетентний учень, компетентний робітник. 

       Згідно перспективного та річного плану роботи ліцею  педагогічний колектив працював над єдиною 

методичною проблемою «Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності 

педагогів в контексті сучасних освітніх і виробничих технологій». Робота над проблемною темою 

спланована на п’ять років та включає поетапну її реалізацію, що висвітлює напрямки діяльності 

педколективу по діагностиці, теоретичному обґрунтуванню та практичному дослідженню проблеми, 

систематизації, узагальненню та пропагуванню перспективного педагогічного досвіду.  

       З  метою   якісної та  ефективної   організації методичної роботи   в ліцеї працюють: 

   - методична рада,  до складу якої  входять керівники методичних комісій навчального закладу. На 

засіданнях розглядалися питання впровадження в навчально-виховний процес нових Державних 

стандартів, планування роботи методичних комісій ліцею, результати участі педагогів і учнів у 

різноманітних конкурсах, аналізувалися дидактичні матеріали, методичні розробки уроків. Члени 

методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, ліцейних  семінарів - 

практикумів, конференцій, інших методичних заходів; 

    - методичні комісії: природничо-математичного циклу, суспільно-гуманітарного циклу, викладачів 

фізичної культури і Захисту Вітчизни, швейного і хутрового напрямку, кухарів; кондитерів і перукарів, 

класних керівників і майстрів виробничого навчання. Кожна комісія працювала над методичною 

проблемою, яка випливає із загальноліцейної проблеми. Методичні  комісії  працювали  згідно  планам, які  

були  складені на  підставі аналізу результатів роботи  минулого  року, діагностики утруднень і  запитів 

педагогів, рекомендацій  МОНУ,  НМЦ ПТО у Харківській області  та  з  урахуванням сучасних  вимог до 

викладання предметів, державних стандартів. Кожен педагог має індивідуальну методичну тему, яка тісно 

пов’язана з методичною проблемою методичної комісії і навчального закладу та успішно працює над її 

реалізацією. 

Методична робота в навчальному закладі планується на діагностичній основі, визначаються конкретні 

шляхи її вдосконалення.  

Впровадження сучасних освітніх і виробничих технологій в навчально-виховний процес, методичну 

роботу навчального закладу здійснюється  постійно: видано наказ про здійснення інноваційної діяльності в 

ліцеї, визначено відповідального за здійснення інноваційної діяльності, створена і працює творча група. 

Засідання педрад, інструктивно-методичних нарад, методичних комісій проводяться в формі круглого 

столу, дискусії, конференцій тощо. Інтерактивні, інформаційно-комунікаційні, проектні, ігрові технології 

навчання педагоги використовують під час навчально-виховного процесу; сучасні методи обробки і 

виготовлення одягу, удосконалення технології приготування їжі, новітні прилади, способи виконання 

зачісок запроваджують майстри в/н під час проведення виробничого навчання учнів  в майстернях і 

лабораторіях. 

Питання ефективності роботи з реалізації науково-методичної проблеми розглядалися на засіданнях 

предметних методичних комісій, методичної та педагогічної рад, інструктивно-методичних нарадах 

викладачів і майстрів виробничого навчання. Однією з дієвих форм методичної роботи та управління 

закладом освіти на демократичних засадах є засідання педагогічної ради.  

У міжкурсовий період удосконалення професійної майстерності педагогів здійснюється завдяки 

колективним, індивідуальним, груповим формам методичної роботи. Проведення постійно діючого 

семінару-практикуму викладачів і майстрів виробничого навчання проводиться в формі круглого столу,  

дискусії, педагогічного консиліуму. Було проведено семінари за темами «Формування компетентного 

учня», «Сучасний урок: пошуки, проблеми, знахідки», «Методична допомога та взаємодопомога для 

підвищення рівня педагогічної майстерності; в січні і червні 2017 року проводилися науково-практичні і 

науково-методичні конференції за темами «Методика. Практика. Досвід» та «Обмін досвідом роботи», на 

яких педагоги ділилися досвідом роботи. 

Педагогічні читання є однією із форм пропагування кращого педагогічного досвіду та підвищення 

рівня фахової майстерності педагогів. В січні 2017 року були проведені педчитання за темою «Урок  як 
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крок для формування компетентностей учнів». Педагоги ліцею ділилися досвідом роботи з формування 

компетентностей учнів на уроках і в позаурочній час. 

Одним із напрямків методичної роботи ліцею є організація занять з різними категоріями педагогічних 

працівників. Для підвищення професійної майстерності  молодих викладачів і майстрів виробничого 

навчання в ліцеї за молодими педагогами закріплені наставники, щомісячно проводилися засідання Школи 

молодого викладача і Школи молодого майстра виробничого навчання, на яких розглядалися вимоги щодо 

оформлення навчальної документації, підготовки педагога до уроку, розробки дидактичних матеріалів 

тощо. Ефективною формою роботі з молодими педагогами є індивідуальні консультації.  

В навчальному закладі також працює Школа передового педагогічного досвіду, на засіданнях якої  

педагоги ліцею знайомилися з використанням інтерактивних, інформаційно-комунікаційних, ігрових 

технологій навчання викладачами Ожго Л.К., Ткаченко Н.Г., Борисенко Н.В., Шарикіною А.С., майстрами 

в\н  Поляковою Л.І. У листопаді 2016 року в рамках обласного огляду методичної роботи проведено  

відкрите засідання школи передового педагогічного досвіду «Сучасний урок у нашому навчальному 

закладі: досвід, проблеми, перспективи».  

  У 2016/2017 навчальному році  вивчався передовий педагогічний досвід педагога Ожго Л.К. 

(Використання інтерактивних технологій на уроках математики).  

 Стало традиційним проведення в ліцеї предметних тижнів, відкритих уроків та позакласних заходів, 

які відвідують колеги, молоді та малодосвідчені педагоги. На уроках педагоги впроваджували інтерактивні 

вправи, ігрові, ІКТ технології для організації самостійної пізнавальної діяльності учнів. Так, викладачі 

Борисенко Н.В. (українська мова і література), Шарикіна А.С. (англійська мова) провели уроки у формі 

урок – квест. 

У жовтні 2016 року були проведені ліцейні олімпіади з предметів загальноосвітньої підготовки, 

переможці яких взяли участь в обласних олімпіадах.  

Результати учнів в обласних олімпіадах із загальноосвітніх предметів 

Предмет/ роки 2016 2017 

Математика 13 6 

Фізика 5 7 

Хімія 28 20 

Біологія 12 9 

Українська мова і література 20 25 

Інформатика 10 12 

Історія України 17 12 

Правознавство 21 21 

Іноземна мова 10 11 
Загальний рейтинг 17 12 

У грудні 2016 року учні ліцею, які були підготовлені викладачем Борисенко Н.В., приймали участь у 

мовно-літературному конкурсі учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченко (учениця І курсу 

Борисенко М.А. посіла 2 місце) та мовного конкурсу ім.П. Яцика (учениця ІІІ курсу Юхно А. увійшла до 

десятки кращих); 

   З метою підвищення якості та результативності навчально-виховного процесу в умовах особистісно-

орієнтованого навчання в ліцеї впроваджена розробка  та використання дидактичних матеріалів для 

розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів  як одна із ключових складових вирішення методичної 

проблемної теми закладу. Педагоги розробляють папки дидактичних матеріалів для розвитку самостійної 

пізнавальної діяльності для учнів і використовують їх при проведенні уроків.  

Викладачами були підготовлені і представлені на обласні огляди-конкурси дидактичні і методичні 

матеріали із загальноосвітніх предметів за темою «Творча співпраця учасників навчально-виховного 

процесу як умова підвищення якості підготовки кваліфікованого робітника».   

Результати обласних виставок-оглядів методичних та  дидактичних матеріалів викладачів за 

темою  ««Творча співпраця учасників навчально-виховного процесу як умова підвищення якості підготовки 

кваліфікованого робітника»»  

Предмет/ роки 2016 2017 

Математика - 5 

Фізика 4 - 

Хімія 17 - 
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Біологія - - 

Географія - 13 

Світова література 5 - 

Інформатика 28 - 

Технології  - 16 

Історія - - 

Правознавство - - 

Іноземна мова - 8 

Людина і світ 16 15 

Загальний рейтинг 11 9 

  

  

  

Результати обласних виставок-оглядів методичних та  дидактичних матеріалів 

з професійно-теоретичної підготовки 

  

Професія/предмет 2017 

Перукарська 

справа 

1 

Кухар  1 

Охорона праці 10 

 

Результати участі педагогів ліцею в обласному огляді-конкурсі дидактичних матеріалів свідчать про 

достатній потенціал педагогів ліцею, можливості його підвищення.  

Викладач української мови та літератури Борисенко Н.В. у 2017 році опублікувала власний авторський 

матеріал в мережі Internet: 

 на сайті: SUPER.UROK-UA.com (Урок-презентація за життям і творчістю Олександра 

Олеся); 

  на сайті: UROK-UA.com (доповідь «Рефлексія» на засіданні методичної комісії «Вивчення 

передового педагогічного досвіду»); 

 на Освітньому порталі «Академія» akademia.in.ua  («Мовознавчий брейн-ринг» - сценарій 

виховного заходу до предметного тижня)  

Педагоги навчального закладу приймали активну участь в обласних і Всеукраїнських методичних 

заходах: 

 у листопаді 2016 року в обласному огляді - конкурсі методичної роботи в ПТНЗ. На ІІ етапі 

конкурсу провели відкрите засідання Школи передового педагогічного досвіду «Сучасний урок в 

навчальному закладі: досвід, проблеми, перспективи». За результатами конкурсу посіли 3 місце;  

  у листопаді 2016 року заступник директора з НВР Гречана О.І. та викладач української мови та 

літератури Борисенко Н.В. прийняли участь у вебінарі заступників директорів з навчально-

виробничої роботи за темою «Управління навчально-виховним процесом у ПТНЗ як основа 

продуктивних освітніх змін»; 

 в квітні 2017 року  у  Всеукраїнському огляді-конкурсі ПТНЗ на кращу організацію роботи з 

охорони праці посіли -10 місце; 

 в квітні – травні 2017 року в обласному огляді-конкурсі  кабінетів математики посіли 2 місце 

(викладач Ожго Л.К.); 

 у березні 2017 року викладач української мови і літератури Борисенко Наталія Володимирівна стала 

учасницею регіональної конференції міні-EdCamp (унікальної платформи для професійного 

зростання педагогів України, девізом якої є «Ми будуємо спільноту відповідального вчительства!»), 

де стала спікеркою учительської сесії та поділилась досвідом із впровадження інтерактиву на етапі 

рефлексії та створення сучасного дидактичного супроводу. 

     Наразі Борисенко Н.В. перемогла у конкурсі серед тисяч вчителів України і стала учасницею  ІІІ 

Національної  конференції  EdCamp Ukraine 2017 за напрямами «Нова українська школа», 

«Компетентнісне навчання», «Педагогіка партнерства» (із участю педагогів з США, Німеччини, 

Італії, Ізраїлю, Фінляндії, Литви та інших країн), що проводилася 29-30 квітня за підтримки 
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Міністерства освіти і науки України у новому дискусійному форматі для співтворчості педагогів з 

метою реформування освіти України.  

На базі навчального закладу було проведено: 

 17.11.2016  --  обласний семінар-практикум викладачів інформатики та інформаційних технологій ПТНЗ 

Харківської області  ззаа  ттемою: «Інформаційно-комунікаційні технології  навчання – засіб забезпечення 

якості професійної підготовки учнів ПТНЗ». В рамках семінару викладачем Ленівенко О.О. було 

показано фрагмент уроку предмета «Інформаційні технології «Форматування таблиць. Редагування 

даних»;  

  23.11.2016 – обласний семінар ПП легкої промисловості та побутового обслуговування населення. 

Тема «Розвиток професійної майстерності педагога як важлива складова підвищення якості підготовки 

кваліфікованих робітників»; 

 у березні 2017 року – обласний конкурс фахової майстерності з професії «Перукар (перукар-

модельєр)»; 

 в квітні, червні 2017 року - зовнішнє незалежне оцінювання з предметів: англійська мова (пробне ЗНО), 

українська мова і література, математика, біологія, історія України, географія. В ліцеї були створені всі 

умови для проведення ЗНО на належному рівні. В ЗНО прийняли участь учні зі шкіл міста Харкова та 

Харківської, Луганської, Донецької областей. 

          У 2016/2017 навчальному році в ліцеї працювало 46 педагогічних працівників відповідно до 

штатного розпису: 11 викладачів на штатних посадах, 15 майстрів в/н, 6 викладачів за внутрішнім  

сумісництвом. 

    Педагогічний стаж роботи до 5-ти років мають 16 педагогічних працівників  (35 %), від 5до 10 років –   

11 педагогічних працівника (24%),  від 10 до 20 років - 8 педагогічних працівників (17%), педагогічний 

стаж більше 20-ти років мають - 11 педагогічних працівників (24%). 

       Керівний склад ліцею має повну вищу освіту, що відповідає фаху та займаним посадам. 

       Усі викладачі мають повну вищу освіту та відповідну категорію (звання): спеціаліст вищої категорії - 4 

особи (36%); спеціаліст першої категорії -  4 особи (36%);  педагогічні звання «викладач-методист» - 1 

особа ( 9 %); «старший викладач» - 2 особи  ( 19 %).  

 Майстри виробничого навчання  мають освіту (звання, кваліфікаційний розряд): повну вищу -  9 осіб 

(60%); базову вищу -  1 особа (7%); неповну вищу – 5 осіб (33%); педагогічне звання «Майстер 

виробничого навчання І категорії» - 4 особи    (27%); 12 тарифний  розряд – 4 особи (27%); 11 тарифний 

розряд – 1  осіб (7%); 10 тарифний розряд – 2 осіб (12%), 9 тарифний розряд – 4 осіб (27%). 

Відповідно до перспективного плану атестації педпрацівників ліцею, плану роботи атестаційної комісії 

у 2017 році атестувалися 6 педагогів у черговому порядку: Мелешкова Л.І.- методист– відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії»; Ожго Л.К. – викладач математики - 

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії»,  раніше присвоєному 

педагогічному званню «Старший викладач»; Крилова Л.І. – майстер в/н – відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «Майстер в/н І категорії», Дедік А.Т. – майстер в/н, відповідає раніше 

встановленому 12 тарифному розряду; Васецький І.А. – майстер в\н, відповідає раніше встановленому 12 

тарифному розряду  і 1 педагог – у позачерговому порядку - Гречана О.І. – викладач предметів 

професійно-теоретичної підготовки з професії «Кухар; кондитер» - присвоєно кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст І категорії».  

У 2016/2017 навчальному році 5 педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації (2 – на  базі КВНЗ 

ХАНО, 3 – на базі Білоцерковського інституту неперервної  професійної освіти), 1 педагог пройшла 

спецкурси з «Географії», «Хімії»  на  базі КВНЗ ХАНО. 

Плинність кадрів: протягом навчального року звільнено за власним бажанням 18 працівників, з них 

педагогічних працівників - 8; прийнято 19 педагогічних працівників з них 2 педагогічних працівника 

прийняті на роботу за умовами контракту. 

    Порівняно з минулими роками рівень кваліфікації педагогічних працівників якісно підвищився  

(за результатами атестації 1-м педагогу присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст І категорії»)  

      Важливе значення для забезпечення життєдіяльності ліцею має здійснення внутрішнього контролю. В 

ліцеї здійснювались тематичний, фронтальний, попереджувальний, узагальнювальний види контролю. 

Проводився контроль за: правильністю ведення плануючої документації, станом відвідування учнями 

уроків, роботою з учнями, схильними до правопорушень, станом викладання предметів, системою роботи 

педагогів, які атестуються, станом викладання навчальних планів і програм, організацією та проведенням 

предметних олімпіад, станом виховної роботи, результатами ДПА, ЗНО, тощо. Адміністрація ліцею згідно 
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з графіком відвідувала уроки педагогів, надавала методичну допомогу у підготовці до уроку. Під час 

аналізу уроків надавали рекомендації, щодо підвищення методичного та фахового рівня. Всі матеріали, 

одержані під час здійснення контролю, висвітлювали, обговорювали на нарадах, на засіданнях методичних 

комісій, педрадах, узагальнювали наказами. Така система допомагала створювати чітку, злагоджену 

систему роботи педагогічного та учнівського колективів у розв’язанні найважливішої проблеми – надання 

якісних знань. 
V. Основними завданнями служби охорони праці ліцеї є робота по оволодінню прийомами з охорони 

праці, організація пропаганди безпечних умов праці, зниження виробничого травматизму, удосконалення 

навчально-виховного процесу в навчальному закладі. З метою  підвищення рівня охорони праці і безпеки 

життєдіяльності серед учнів і працівників ліцею було проведено ряд заходів: згідно „Типового положення 

про порядок проведення навчання з питань охорони праці ” працівники ліцею пройшли навчання з питань 

охорони праці та спеціальне навчання і перевірку знань з елктробезпеки, теплового господарства, 

утримання будівль, споруд і інженерних мереж ліцею, протипожежної безпеки, проведено інструктажі з 

охорони праці і БЖД з працівниками в процесі їх трудової діяльності і з учнями під час проведення 

навчально – виховного процесу; згідно Типового положення про порядок проведення навчання і перевірку 

знань з питань охорони праці в січні 2017 року працівники ліцею пройшли навчання і перевірку знань  з 

питань ОП і БДЖ; періодична перевірка кабінетів, лабораторій, майстерень, та інших приміщень на 

відповідність дотримання протипожежної безпеки, електробезпеки і гігієни праці та виробничої санітарії в 

закладі.  Питання з охорони праці і безпеки життєдіяльності розглядалися на засіданнях педради, 

інструктивно-методичних нарадах, нарадах при директорові. 

 

Фінансово-господарська  діяльність за  2016/2017 навчальний рік склала 847635 грн. З них: 

 надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (виробнича 

практика учнів, надання послуг населенню з пошиву та ремонту одягу, реалізація готової 

продукції, майна, що надійшло від списання) за період з 01.07.16 по 01.07.17 – 788257 грн., з 

них: 

 реалізовано майна професійного  ліцею на суму 3952 грн.; 

   інші джерела власних надходжень: благодійні внески – 55426 грн. 

 

Основні завдання навчально-виховної роботи на 2017/2018 навчальний рік: 

1. Підвищення рівня професійної підготовки учнів за Державними стандартами з 6 професій 

(«Кравець», «Кушнір-розкрійник;кравець», «Кравець; закрійник», «Кухар;кондитер», «Перукар 

(перукар – модельєр)»), «Слюсар з ремонту автомобілів; електрозварник ручного зварювання»з 

урахуванням потреб роботодавців . 

2. Зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів і майстерень: оформити стендами кабінет 

предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Кухар; кондитер», майстерні № 1,  озеленити 

кабінет хімії і біології.   

3. Організація роботи педагогічного колективу над методичною темою «Від інноватики в освіті та 

виробництві через майстерність педагога до формування компетентного учня та робітника» 

4. Професійне зростання, самоосвіта, творча діяльність педагогів, їх участь в обласних і ліцейних 

педчитаннях, конференціях, семінарах, вебінарах, конкурсах дидактичних матеріалів, роботі школи 

передового педагогічного досвіду, обмін досвідом роботи  у періодичних виданнях.    

5. Надання реальної допомоги педагогам щодо розвитку їх педагогічної майстерності шляхом              

впровадження в їх професійну діяльність інноваційних методик і технологій. 

6. Цілеспрямована робота викладачів з учнями в підготовці до ЗНО з предметів українська мова та 

література, англійська мова, історія України, математика 

7. Впровадження в навчально-виховний процес ліцею Концепції національно-патріотичного             

виховання дітей і молоді (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 6410): 

 виховання національної свідомості та самосвідомості, забезпечення духовної єдності поколінь, 

успадкування духовних надбань нашого народу; продовжити роботу по удосконаленню 

впровадження  елементів інноваційних технологій у навчально-виховний процес; 

 створення умов для формування та розвитку учнівської молоді як фахівця і особистості, її  нахилів, 

здібностей, талантів, інтелектуальності;  

 формування в учнів патріотичних почуттів, забезпечення усвідомлення учнів своєї етнічної 

спільності, виховання в них національної гідності;  



 15 

 громадянське виховання, прищеплення  учням поваги до загальнолюдських норм  гуманістичної 

моралі. 

      8. З метою підвищення престижності професій, за якими навчаються в ліцеї, створення умов для    

      професійного росту учнівської молоді, з метою профорієнтації розпочати роботу над 

експериментальним проектом «Моя професія- моя гордість- моє майбутнє» 

9. Виховання й розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження і зміцнення фізичного та 

психічного здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності . 

10. Виховання в учнів свідомого ставлення до здоров’я, збереження та зміцнення фізичного та 

психічного здоров’я, формування засад здорового способу життя, впровадження основних положень 

здоров’я творчої педагогіки ( Школа сприяння здоров’я, Школа проти СНІДу). 

11. Соціальний захист учнів ліцею та учнів пільгового контингенту; 

12. Підвищення ролі органів учнівського самоврядування в навчально-виховному процесі; 

 

 

І.  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ  

 

№ 

з/п 

З а х о д и Термін  

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання  

1.  Виконати регіональне замовлення учнів на 

навчання за професіями:  

 Кравець 

 Кравець; закрійник 

 Кушнір-розкрійник; кравець 

 Кухар; кондитер 

 Перукар (перукар-модельєр) 

до  

01.09.2017 

директор  

Ткаченко Н.Г., 

заст дир. з НВР 

Гречана О.І.  

 

2.  Здійснити планування кадрового забезпечення на 

основі вивчення перспективних потреб Центру та 

рівня професійної компетентності педагогічних 

працівників 

до 

29.08.2017 

директор  

Ткаченко Н.Г.  

 

 

3.  Розробити  навчально-плануючу документацію на 

2017/2018 навчальний рік згідно наказу про  

попереднє  педнавантаження 

до 

30.06.2017 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І. 

 

4.  Провести огляд готовності навчальних кабінетів і 

майстерень до 2017/2018 навчального року 

до 

01.07.2017 

 

директор  

Ткаченко Н.Г., 

заст дир. з НВР   

Гречана О.І., 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.С. 

 

5.  Оформити акт готовності навчального закладу до 

2017/2018 навчального року 

до  

10.08.2017  

директор  

Ткаченко Н.Г.,  

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І.,   

інженер з 

охорони праці 

Лях В.С. 

 

6.  Скласти і погодити розклад навчальних занять 

учнів ліцею із санітарно-епідеміологічними 

службами 

до  

01.08.2017 

заст. дир. з НВР  

Гречана О.І., 

методист  

Мелешкова Л.І. 

 

 

7.  Розподілити остаточне педагогічне навантаження 

педагогів на 2017/2018 навчальний рік, підготувати 

наказ. 

до 

25.08.2017 

директор  

Ткаченко Н.Г., 

заст. дир. з НВР 
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Гречана О.І. 

 

8.  Провести закріплення педагогів ліцею за 

навчальними групами, завідуючих кабінетами, 

майстернями, голів методичних комісій 

до  

29.08.2017 

директор  

Ткаченко Н.Г., 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І. 

 

9.  Сформувати списки учнів І курсу на 2017/2018 

навчальний рік. 

 

до  

01.09.2017 

директор  

Ткаченко Н.Г,    

заст. дир. з НВР  

Гречана О.І.,   

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

10.  Провести заходи з психолого-педагогічного 

вивчення учнів І курсу. Проаналізувати сімейний, 

соціальний стан учнів нового контингенту 

вересень 

2017 

заст.дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

 

 

11.  Організувати проведення медичних оглядів учнів, 

сформувати спецгрупи для занять фізкультурою 

вересень 

2017 

медичний 

робітник, 

керівник ф/в  

Новікова Т.А. 

 

12.  Скласти розклад занять № 2 роботи гуртків 

технічної творчості. 

до  

01.09.2017 

заст. дир. з НВхР 

Яловенко Н.М.  

 

13.  Скласти графік контролю за навчально-виховним і 

навчально-виробничим процесами 

до 

01.09.2017 

директор  

Ткаченко Н.Г., 

заст дир. з НВР 

Гречана О.І., 

заст дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.  

 

14.  Скоординувати плани роботи бібліотеки, 

медичного пункту, їдальні, психологічної служби, 

профспілкового комітету з планом роботи 

педагогічного колективу на 2017/2018 н.р. 

до 

25.08.2017 

директор  

Ткаченко Н.Г., 

заст дир. з НВР  

Гречана О.І. 

 

15.  Спланувати основні організаційні форми роботи 

педагогічного колективу (засідання педрад, нарад 

при директорові) 

серпень 

2017 

директор  

Ткаченко Н.Г., 

заст дир. з НВР  

Гречана О.І. 

 

16.  Укласти  угоди з підприємствами на підготовку 

кадрів, виробничу практику, переддипломну 

виробничу практику, 3-х сторонні угоди на 

працевлаштування випускників 

вересень 

2017 

березень 

2018 

директор  

Ткаченко Н.Г., 

заст дир. з НВР 

Гречана О.І., 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

17.  Організувати роботу атестаційної комісії до 

20.09.2017 

директор 

Ткаченко Н.Г. 

 

 

18.  Організувати роботу приймальної комісії на 

2018/2019 н.р. 

жовтень 

2017 

директор  

Ткаченко Н.Г. 

 

 

19.  Скласти графік підвищення кваліфікації , 

стажування педпрацівників на 2017/2018 н.р. 

вересень 

2017 

 

заст дир. з НВР 

Гречана О.І., 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

20.  Організувати роботу з  поповнення навчальним 

обладнанням, методичними і дидактичними 

матеріалами кабінетів і майстерень.  

протягом 

навчального 

року 

заст дир. з НВР 

Гречана О.І., 

методист  

Мелешкова Л.І., 
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старший майстер 

Панченко З.В. 

21.  Вилучити із користування застарілу методичну та 

навчальну літературу, дидактичні матеріали 

червень, 

липень 

2017 

бібліотекар 

 Дацко О.І. 

 

 

22.  Забезпечити організоване закінчення 2018/2019 н.р., 

проведення ДПА, ДКА  

за робочими 

навчальним 

планами та 

графіків 

проведення 

ДПА і ДКА 

директор  

Ткаченко Н.Г., 

заст дир. з НВР  

Гречана О.І., 

старший майстер 

Панченко З.В., 

методист  

Мелешкова Л.І. 

 

23.  Підготувати матеріали до плану роботи ліцею  на 

2018/2019 навчальний рік. 

квітень 

2018 

директор 

Ткаченко Н.Г., 

заст дир. з НВР  

Гречана О.І., 

заст.дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

старший майстер 

Панченко З.В., 

методист 

Мелешкова Л.І., 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

 

24.  Розробити План роботи над єдиною науково – 

методичною проблемою: “Від інноватики в освіті 

та на  виробництві через майстерність педагога до 

формування компетентного учня та робітника”: 

 

вересень 

2017 

Ткаченко Н.Г., 

заст дир. з НВР  

Гречана О.І., 

заст.дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

старший майстер 

Панченко З.В., 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

ІІ.  ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА 

2.1. Організація загальноосвітньої підготовки 

2.1.1 Проаналізувати зміст навчальних програм, внести 

зміни в діючі програми, дотримуючись державних 

вимог, досягнень науки і техніки, передового 

досвіду. 

до 

25.06.2017 

заст.  дир. з НВР 

Гречана О.І., 

методист  

Мелешкова Л.І. 

 

2.1.2 Розробити та затвердити навчально-плануючу 

документацію: 

- робочі навчальні програми; 

- тематичні плани; 

- поурочно-тематичні плани; 

- плани роботи кабінетів; 

- графіки проведення лабораторно-

практичних робіт; 

-     графіки проведення ДПА 

до 

25.08.2017 

 

директор  

Ткаченко Н.Г., 

заст дир. з НВР  

Гречана О.І., 

методист  

Мелешкова Л.І. 

 

 

2.1.3 Скласти графік проведення предметних тижнів до 

29.08.2017 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І., 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

2.1.4 Проаналізувати стан забезпечення підручниками, 

відповідність їх навчальним програмам, мова їх 

вересень 

2017 

методист 

Мелешкова Л.І., 
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видання бібліотекар  

Дацко О.І. 

2.1.5 Забезпечити неухильне дотримання порядку 

проведення ДПА учнів ліцею. 

за графіком директор  

Ткаченко Н.Г., 

заст дир. з НВР  

Гречана О.І., 

методист  

Мелешкова Л.І. 

 

2.1.6 Забезпечити своєчасне і чітке ведення журналів 

теоретичного навчання відповідно до інструкції 

ведення журналів 

протягом 

року 

заст дир. з НВР 

Гречана О.І., 

методист  

Мелешкова Л.І. 

 

2.1.7 Проводити інструктивно-методичні наради з 

викладачами згідно плану 

протягом 

року 

заст дир. з НВР  

Гречана О.І., 

методист  

Мелешкова Л.І. 

 

2.1.8 Переглянути, внести зміни до паспортів 

комплексного методичного забезпечення предметів 

та розглянути їх на засіданнях методичних комісій 

до 

10.09.2017 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

 

2.1.9 Проводити моніторинг навчальних досягнень учнів постійно голови м/к, 

викладачі 

 

 

2.1.10 Проводити індивідуальну роботу з обдарованими 

учнями та учнями, які мають прогалини в знаннях 

постійно викладачі, 

класні керівники 

 

 

2.1.11 Продовжувати впровадження інноваційних 

педагогічних  технологій у навчально-виховний 

процес 

постійно заст дир. з НВР 

Гречана О.І., 

методист  

Мелешкова Л.І. 

 

2.1.12 Провести ліцейні олімпіади з предметів 

загальноосвітньої підготовки 

жовтень 

2017 

 

заст дир. з НВР 

Гречана О.І., 

методист  

Мелешкова Л.І., 

викладачі 

 

2.1.13 Забезпечити участь учнів в обласних олімпіадах з 

предметів загальноосвітньої підготовки 

лютий 

2018 

заст дир. з НВР 

Гречана О.І., 

методист 

Мелешкова Л.І., 

викладачі 

 

2.1.14 Викладачам проводити з учнями цілеспрямовану 

роботу по підготовці їх до участі у ЗНО з предметів 

українська мова та література, англійська мова, 

історія України, математика, хімія, біологія, 

географія 

постійно викладачі  

 2.2. Удосконалення змісту, форм і методів навчання     

2.2.1 Урізноманітнити форми і методи навчання,  

впроваджувати інноваційні технологій  навчання.  

постійно викладачі  

2.2.2 Удосконалити організацію та методику викладання 

предметів завдяки  впровадженню в навчальний 

процес дидактичних матеріалів для розвитку 

самостійної пізнавальної діяльності учнів 

постійно методист 

Мелешкова Л.І., 

викладачі  

 

2.2.3 Забезпечити умови підготовки учнів до участі у 

зовнішньому незалежному оцінюванні на уроках і в 

позаурочний час. 

постійно методист  

Мелешкова Л.І., 

викладачі 

 

2.2.4 Забезпечити умови виконання учнями всіх постійно методист  
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лабораторних, контрольних і практичних робіт, 

передбачених навчальними програмами 

Мелешкова Л.І., 

викладачі 

2.2.5 З метою обміну досвідом роботи провести відкриті 

уроки згідно «Єдиного плану методичної роботи 

ліцею» 

протягом 

року 

методист 

Мелешкова Л.І., 

голови м/к 

 

2.2.6 Організувати взаємовідвідування уроків з метою 

обміну досвідом роботи педпрацівників. 

протягом 

року 

методист 

Мелешкова Л.І., 

голови м/к 

 

2.2.7 З метою виявлення стану викладання предметів та 

контролю за знаннями учнів відвідувати уроки 

викладачів загальноосвітньої та професійно-

теоретичної підготовки, майстрів виробничого 

навчання. 

згідно 

графіка 

Директор 

Ткаченко Н.Г.,   

заст дир.з НВР  

Гречана О.І., 

старший майстер 

Панченко З.В., 

методист  

Мелешкова Л.І. 

 

2.2.8 Продовжити роботу по комплексному  методичному 

забезпеченню предметів і професій. 

протягом 

року 

викладачі, 

майстри в/н 

 

2.2.9 Впроваджувати інформаційно-комунікаційні 

технології в навчально-виховний процес з 

предметів теоретичної і практичної  підготовки: 

- розробляти уроки в формі презентацій; 

-розробляти електронні тестові завдання для 

контролю знань учнів; 

- використовувати ППЗ для проведення уроків; 

- використовувати Internet- ресурси 

 

протягом 

року 

заст дир. з НВР 

Гречана О.І., 

старший майстер 

Панченко З.В., 

методист 

Мелешкова Л.І., 

викладачі, 

майстри в/н 

 

2.3. Підготовка і проведення державної підсумкової атестації 

2.3.1 Створити державні атестаційні комісії, затвердити 

наказ  

грудень 

2017 

директор 

Ткаченко Н.Г., 

заст дир. з НВР  

Гречана О.І. 

 

2.3.2 Підготувати накази по ліцею з організації і 

проведення державної підсумкової атестації . 

до 

01.03.2018 

до 

01.04.2018 

методист  

Мелешкова Л.І. 

 

 

2.3.3 Вивчити  нормативне забезпечення проведення 

державної підсумкової атестації 

вересень 

2017 

лютий 2018 

методист  

Мелешкова Л.І. 

 

 

2.3.4 Для забезпечення підготовки учнів  до державної 

підсумкової атестації скласти плани повторення 

вивченого матеріалу. Оновити куточки по 

підготовці до державної підсумкової атестації та 

зовнішнього незалежного оцінювання 

до 

01.01.2018 

викладачі  

2.3.5 Розробити і затвердити завдання для державної 

підсумкової атестації 

до 

01.03.2018 

директор 

Ткаченко Н.Г., 

викладачі 

 

2.3.6 Скласти і затвердити розклад консультацій і 

державної підсумкової атестації 

за 10 днів до 

проведення 

ДПА 

директор 

Ткаченко Н.Г., 

методист 

Мелешкова  Л.І. 

 

2.3.7 Провести учнівські і батьківські збори з метою 

ознайомлення з організацією і проведенням 

державної підсумкової атестації 

до 

01.04.2018 

директор 

Ткаченко Н.Г., 

методист 

Мелешкова  Л.І. 
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2.3.8 Організувати і провести державну підсумкову 

атестацію 

квітень, 

травень 

2018 

директор 

Ткаченко Н.Г., 

методист 

Мелешкова  Л.І. 

 

2.4. Удосконалення викладання предметів професійно – теоретичної  

 і загальнопрофесійної   підготовки 

2.4.1 Продовжити роботу по розробці дидактичних 

матеріалів для розвитку самостійної пізнавальної 

діяльності учнів, різнорівневих завдань для 

контрольних робіт, навчальних і контролюючих 

самостійних робіт, тестових завдань  з предметів і 

професій  згідно вимог Державних стандартів 

протягом 

року 

викладачі  

2.4.2 Підготувати і провести директорські перевірні 

контрольні роботи. На основі аналізу результатів 

контрольних робіт скласти план роботи з 

невстигаючими учнями для ліквідації прогалин у 

знаннях 

грудень 

2017 

травень 

2018 

голови м/к, 

викладачі 

 

2.4.3 Продовжити роботу над створенням комплексного 

методичного забезпечення предметів і професій з 

елементами інновацій 

постійно викладачі 

майстри в/н 

 

2.4.4. Роробити навчальні посібники з предметів 

професійно-теоретичної підготовки  

протягом 

року 

Викладачі, 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

2.4.5 Впроваджувати інформаційні технології в 

навчально-виховний процес з предметів загально-

професійної і професійно-теоретичної підготовки: 

- розробляти уроки у формі презентацій; 

- розробляти електронні тестові завдання для 

контролю знань учнів; 

- використовувати ППЗ для проведення уроків; 

- використовувати Internet- ресурси 

протягом 

року 

заст дир. з НВР  

Гречана О.І., 

старший майстер 

Панченко З.В., 

методист  

Мелешкова Л.І., 

викладачі 

 

ІІІ. ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

3.1. Організація виробничого навчання 

3.1.1 Провести інструктивно-методичні наради 
майстрів виробничого навчання з питань 
організації навчально-виробничого процесу в 
2017/2018н.р. 

серпень, 
вересень 
2017 

заст дир. з НВР 
Гречана О.І., 
старший майстер 
Панченко З.В. 

 

3.1.2 Забезпечити розробку та погодження переліку 
навчально-виробничих робіт з професій на 
2017/2018 навчальний рік  

до 

 01 .09.2017 

заст дир. з НВР 
Гречана О.І. 
старший майстер 
Панченко З.В. 

 

3.1.3 Скласти плани навчально-виробничої діяльності на 
І семестр 2017/2018навчального року. 

до 

01 .09.2017 

заст дир. з НВР 
Гречана О.І. 
старший майстер 
Панченко З.В. 

 

3.1.4 Скласти графіки виробничого навчання згідно 
робочих навчальних планів 

червень, 
грудень 

2017  

заст дир. з НВР 
Гречана О.І. 
старший майстер 
Панченко З.В. 

 

3.1.5 Скласти графік контролю за проведенням  

виробничого навчання. 

до 
10.09.2017 

до 
09.01.2018 

заст дир. з НВР 
Гречана О.І., 
старший майстер 
Панченко З.В. 

 

3.1.6 Провести огляд обладнання навчальних 
майстерень та лабораторій. 

до 
26.06.2017  

до 
12.01.2018 

старший майстер 
Панченко З.В., 
механік 

 

3.1.7 Скласти перелік пробних кваліфікаційний робіт на  до заст дир. з НВР  
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2017/2018 навчальний рік  01 .09.2017 Гречана О.І., 
старший майстер 
Панченко З.В.. 

3.1.8 Скласти плани виробничого навчання на день 

підчас виробничого навчання та виробничої 

практики 

протягом 

року 

старший майстер 

Панченко З.В. 

майстри в/н 

 

3.1.9 Скласти  детальні програми, графіки переміщення 

учнів по робочих місцях  згідно навчалних програм 

та вимог підприємства 

протягом 

року 

старший майстер 

Панченко З.В. 

майстри в/н 

 

3.1.10 Забезпечити контроль виконання інструкцій з 
ведення журналу обліку виробничого навчання 
учнів ПТНЗ (Наказ МОНУ від 26.01.2011р. № 59) 

протягом 

року 

заст дир. з НВР 
Гречана О.І., 
старший майстер 
Панченко З.В. 

 

3.1.11 Переглянути, внести зміни до паспортів 
комплексного  методичного забезпечення  
професій:  
кушнір-розкрійник; кравець; 
кравець; закрійник 
кравець; 
кухар;кондитер 
перукар(перукар-модельєр). 
 

до 
31.05.2018 

 
 

старший майстер 
Панченко З.В., 
майстри в/н: 
Тузко Т.С. 
Тверітінова Л.Г. 
Мартиросянц О. 
Крилова А.А. 
Смірнова С.В. 
Полякова Л.І. 
Фальченко Н.П. 
Филипповська 
К.В. 

 

3.1.12 Забезпечити участь майстрів виробничого 
навчання в обласних семінарах-практикумах та 
школах передового педагогічного досвіду 

протягом 

року 

згідно 

плану НМЦ 

ПТО 

заст дир. з НВР 
Гречана О.І., 
старший майстер 
Панченко З.В. 

 

3.1.13 Продовжити роботу по комплексному методичному    
забезпеченню професій згідно Державних 
стандартів з професій:  
 кушнір-розкрійник; кравець (кваліфікація: 

кушнір-розкрійник – 3 розряду); 
 кравець (кваліфікація: кравець – базовий рівень, 

2-3, 4 розряду); 
 кухар;кондитер (кваліфікація: кухар  - 4 розряду; 

кондитер -3 розряду). 
 перукар(перукар-модельєр). 

 

протягом 

року 

заст дир. з НВР 
Гречана О.І., 
старший майстер 
Панченко З.В. 
майстри в/н: 
Тузко Т.С. 

Тверітінова Л.Г. 
Мартиросянц О.О 
Крилова А.А. 
Смірнова С.В. 
Божко Р.С. 
Полякова Л.І. 

Фальченко Н.П. 
Филипповська 
К.В. 

 

3.2. Удосконалення уроків виробничого навчання 

3.2.1 Впроваджувати елементи ІКТ  на уроках 
виробничого навчання  з професії:  

 кушнір-розкрійник;  
 кравець 
 кухар;кондитер 
 перукар (перукар-модельєр) 

протягом 

року 

майстри в/н: 
Тузко Т.С. 
Луцька І.Ю. 
Мартиросянц О.О 

ФилипповськаК.В. 
Полякова Л.І. 
Божко Р.С. 

 

3.2.2 Організувати роботу щодо розробки опорних 
конспектів, інструкційно-технологічних карток, 
алгоритмів виконання технологічних операцій та 
прийомів, карток-опитування  з тем програми 
згідно  кваліфікацій. 

 

січень-

червень 

2018 

 

 

 

старший майстер 
Панченко З.В. 
методист 
Мелешкова Л.І. 
голови 
метод.комісії 
Пашнєва Н.П. 
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Смірнова С.В. 

3.2.3 Провести пробні кваліфікаційні роботи в групах з 

кожної професії під час проведення ПА і ДКА  

згідно 

навчальних 

планів і 

графіків 

заст дир. з НВР 
Гречана О.І., 
старший майстер 
Панченко З.В. 
майстри в/н 

 

 

 

3.2.4 
Здійснення контролю щодо дотримання єдиних 
педагогічних вимог до учнів на уроках виробничого 
навчання. 
 

протягом 

року 

заст дир. з НВР 
Гречана О.І., 
старший майстер 
Панченко З.В. 

 

3.2.5 Організувати та провести відкриті уроки 
виробничого навчання з застосуванням сучасних 
виробничих і освітніх технологій. 

згідно 

графіку 

заст дир. з НВР 
Гречана О.І., 
старший майстер 
Панченко З.В. 
 

 

3.3. Підготовка та проведення випускних кваліфікаційних іспитів 

3.4.1 Розробити тематику письмових екзаменаційних 

робіт  

жовтень 

2017 

викладачі 

 

 

3.4.2 Скласти графіки проведення консультацій по 

письмовим екзаменаційним роботам 

жовтень 

2017 

заст дир. з НВР 

Гречана О.І., 

старший майстер 

Панченко З.В. 

викладачі 

 

3.4.3 Видати учням завдання  письмових екзаменаційних   

робіт 

жовтень 

2017 

викладачі  

3.4.4 Проводити консультації по письмовим 

екзаменаційним роботам 

згідно 

графіка 

викладачі  

3.4.5 Підготувати накази про створення екзаменаційних 

комісій проведення державної кваліфікаційної 

атестації. 

грудень 

2017 

заст. дир. з НВР  

Гречана О.І. 

 

 

3.4.6 Скоригувати комплексні кваліфікаційні завдання 

для проведення кваліфікаційної атестації за 

професіями: кравець, кравець; закрійник, кушнір-

розкрійник; кравець, кухар; кондитер, 

перукар(перукар-модельєр)  

вересень 

2017 

травень 

2018 

заст дир. з НВР 

Гречана О.І., 

старший майстер 

Панченко З.В 

викладачі 

 

3.4.6 Скласти графік державної кваліфікаційної атестації листопад, 

2017 

заст дир. з НВР 

Гречана О.І. 

 

 

3.4.7 Провести батьківські та учнівські збори по 

підготовці до державної  кваліфікаційної  атестації. 

жовтень 

2017 

квітень 2018 

заст дир. з НВР 

Гречана О.І. 

керівники груп 

 

3.4.8 Провести поетапні кваліфікаційні роботи та ПА у 

групах згідно навчальних програм 

згідно 

графіка 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І., 

старший майстер 

Панченко З.В., 

майстри в/н 

 

3.4.9 Провести державну кваліфікаційну атестацію у 

випускних групах 

січень, 

лютий, 

червень 

2018 

заст дир. з НВР 

Гречана О.І., 

старший майстер 

Панченко З.В., 

Майстри в/н 

 

3.4.10 Здійснити моніторинг навчальних досягнень учнів 

випускних груп з виробничого навчання та 

виробничої практики за 2017/2018 навчальний рік. 

до 

20.06.2018 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І., 

методист 

Мелешкова Л.І., 

старший майстер  
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Панченко З.В. 

3.4.11 Скласти базу даних працевлаштування випускників 

2017 року. 

вересень 

2017 

 

заст дир. з НВР 

Гречана О.І., 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

3.4. Організація та проведення конкурсів 

3.5.1 Провести конкурси професійної  майстерності 

серед учнів ліцею 

лютий – 

березень 

2018 

заст дир. з НВР 

Гречана О.І., 

старший майстер 

Панченко З.В., 

майстри в/н 

 

3.5.2 Прийняти участь в обласному конкурсі фахової   

майстерності  

 

квітень 2018 заст дир.з НВР 

Гречана О.І., 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

3.5.3 Організувати роботу гуртків технічної творчості з 

кожної професії 

до 

15.09.2017 

заст дир. з НВР 

Гречана О.І., 

старший майстер 

Панченко З.В., 

майстри в/н 

 

3.5.4 Прийняти участь в обласному конкурсі технічної та 

декоративно-прикладної творчості учнів 

квітень 2018 заст дир. з НВР 

Гречана О.І., заст. 

дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

старший майстер 

Панченко З.В., 

майстри в/н 

 

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 Правил внутрішнього 

розпорядку, Правил для учнів 

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 

вересень 

2017 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

 

4.1.4 Здійснювати художньо-естетичне  оформлення 

ліцею, гуртожитку 

постійно заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.5  Здійснювати соціальний захист викладачів, 

майстрів в/н, учнів 

постійно заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.6 Оновлення експозиції у світлиці «Старовинні речі 

Слобожанщини». 

постійно заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

керівники груп 

 

4.1.7 Організація та контроль за роботою гуртків 

художньої самодіяльності, технічної творчості, 

спортивних секцій 

постійно заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

 

4.1.8 Організація роботи методичного об’єднання 

класних керівників і майстрів в/н 

вересень  

2017  

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.9 Організація роботи Штабу з профілактики 

правопорушень 

жовтень 

2017  

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.,. 

 

4.1.10 Проведення загальних батьківських зборів 1 раз на 

семестр 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.11 Організація та проведення огляду-конкурсу 

художньої та технічної творчості в ліцеї 

жовтень 

2017  

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

керівники 

 



 24 

гуртків 

4.1.12 Організація роботи  учнівського самоврядування  

«ПАРУС» 

вересень 

2017 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.,  

 

4.1.13 Організація та проведення виховних заходів, 

присвячених знаменним датам 

протягом 

року 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.14 Організація спортивно-масової роботи  протягом 

року 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

керівник Ф/В 

Новікова Т.А. 

 

4.1.15 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.  

 

4.1.16 Удосконалювати систему надання соціально-

психологічної допомоги підліткам схильним до 

правопорушень та сім’ям, що потребують 

соціальної підтримки 

протягом 

року 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.17 Організація і контроль за побутовими умовами 

прживання та харчування учнів пільгового 

контингенту 

постійно заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.18 Організація та проведення тематичних лінійок кожний 

вівторок 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

керівник Ф/В 

Новікова Т.М. 

 

4.1.19 День відкритих дверей. Учнівський ярмарок. «Наш 

ліцей – найкращий!» 

лютий 2018 

квітень 2018 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

4.1.20 Працевлаштування дітей-сиріт січень -

червень 2018 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

соціальний 

педагог  

 

4.1.21 Загальні збори учнів: 

І курс 

ІІ курс 

ІІІ курс 

вересень 

2017 

 

квітень 2018 

Директор  

Ткаченко Н.Г. 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.22 Організація поселення учнів до гуртожитку вересень 

2017 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

комендант 

Пузанова С.Я. 

 

4.1.23 Організація та проведення урочистих лінійок, 

присвячених: 

 Міжнародному Дню миру; 

 Дню захисника України; 

 Дню громадян похилого віку 

 Новому року; 

 Дню матері; 

 Дню Пам’яті та примирення   

на передодні 

свят: 

вересень 

жовтень 

грудень 

лютий 

березень 

травень 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

бібліотекар 

 Дацко О.І. 

 

4.1.24 Організація та проведення Дня Знань 01.09.2017 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

керівники груп 

 

4.1.25 Збори учнів, які проживають у гуртожитку 31.08. 2017 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

вихователь 

Кузуб Т.В., 
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комендант  

Пузанова С.Я. 

4.1.26 Рекламна акція «Ліцей має таланти» 

 Залучення учнів до участі  у гуртках, секціях  

вересень – 

жовтень 2017 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

керівники груп 

керівники 

гуртків, секцій 

 

4.1.27 Організація та проведення Свята «Останнього 

дзвоника» 

червень  

2018  

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 ліцею» 

 Планування виховної роботи в групі 

 Знайомство з молодими керівниками груп. 

 

вересень 

 2017  

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.2.

2 

Семінар«Скарбничка педагогічного досвіду» Тема: 

Вивчення особистості учнів за допомогою сучасної 

діагностики і тестування 

жовтень 

2017 

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 

2017 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.2.

4 

Семінар«Скарбничка педагогічного досвіду» 

Школа молодого керівника групи  

грудень  

2017 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.2.

5 

Семінар«Скарбничка педагогічного досвіду»  Тема: 

Ведення документації з виховної роботи в групі 

лютий 

 2018 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.1.2.

6 

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.

7 

Постійно діюча книжкова виставка «На допомогу 

класному керівнику, майстру в/н, вихователю 

гуртожитку» 

постійно бібліотекар  

Дацко О.І. 

 

4.1.2.

8 

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 

 Історія ліцею. Права та обов’язки учнів ліцею.  

Єдині педагогічні вимоги до учнів 

 З циклу бесід: «Здоровий спосіб життя » 

«Життя людини – безцінний карб» До 

Міжнародного дня миру (21.09.) 

 Рекомендаційна реклама фонду бібліотеки 

ліцею До Всеукраїнського Дня бібліотекаря 

(26.09). Видатні дати та свята жовтня 

 

 

05.09.2017 

 

12.09.2017 

 

19.09.2017 

26.09.2017 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

керівник Ф/В 

Новікова Т.М. 

 

 Жовтень 

  Єдиний інформаційний день Тема «Боротьба 

України за єдність і незалежність » 

 З циклу бесід: «Здоровий спосіб життя » -

«Паління – ворог здоров’ю » 

 З циклу «Норми поведінки в суспільстві» 

«Лихослів’ю – ні» 

 

03.10.2017 

 

10.10.2017 

 

17.10.2017 

24.10.2017 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.,  
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  З циклу лекцій: «Книга – твій помічник в 

навчанні» «Новинки літератури» Видатні дати 

та свята листопада 

 Листопад 

  Єдиний інформаційний день Тема 

«Наркоманія та токсикоманія – загроза 

майбутньому Держави» 

 З циклу бесід: «Здоровий спосіб життя » -« 

Здорові діти – здорова нація Обережно: 

туберкульоз» 

 З циклу «Норми поведінки в суспільстві» 

«Підсумки рейду-перевірки порушень 

дисципліни учнями в ліцеї і гуртожитку»  

 Видатні дати та свята грудня 

 

07.11.2017 

14.11.2017 

21.11.2017 

28.11.2017 

 

 

 

 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

бібліотекар 

 Дацко О.І. 

 

 Грудень 

 Єдиний інформаційний день  «Конституція в 

моєму житті»      (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» 

 

05.12.2017 

 

12.12.2017 

 

19.12.2017  

26.12.2017 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

 

 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» 

 

16.01.2018 

 

23.01.2018 

 

 

30.01.2018 

 

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»  

 

06.02.2018 

13.02.2018 

 

 

20.02.2018 

27.02.2018 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.,  

інженер з 

охорони працйі 

Лях В.В.. 

 

 Березень 

 Єдиний інформаційний день  

«Відповідальність неповнолітніх за 

хуліганство» 

 З циклу бесід: «Здоровий спосіб життя »: «Це 

Ваше життя – потурбуйтеся про нього (віруси 

та інфекції)» 

 З циклу «Норми поведінки в суспільстві» 

«Поведінка – дзеркало, в якому кожен показує 

своє обличчя» 

 «Видатні дати і свята квітня»  

 

06.03.2018 

 

13.03.2018 

 

 

20.03.2018 

 

 

27.03.2018 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.,  

 

 Квітень 

  Єдиний інформаційний день Тема : «Не дай 

себе ошукати»(протидія торгівлі людьми)  

   З циклу бесід: «Здоровий спосіб життя»: 

 

03.04.2018 

10.04.2018 

 

 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

. 
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«ВІЛ І СНІД. Які вони є...» 

 З циклу «Норми поведінки в суспільстві» 

«Відповідальність за свої вчинки – що це?» 

 Лінійка реквієм  «Чорнобильські  дзвони» 

  «Законодавство про правопорушення 

неповнолітніх»  

 

17.04.2018 

24.04.2018 

 

 Травень 

 Лінійка – реквієм  «Збережемо пам’ять про 

подвиг» 

 З циклу бесід: «Здоровий спосіб життя »: «ВІЛ 

І СНІД. Які вони є...» 

 З циклу «Норми поведінки в суспільстві» 

Підсумки рейду-перевірки порушень 

дисципліни 

 З циклу бесід: «Здоровий спосіб життя »: До 

Всесвітнього дня без тютюну «Молодь – без 

паління!». 

 

08.05.2018 

15.05.2018 

 

22.05.2018 

 

29.05.2018 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.,  

 

 Червень 

 Єдиний інформаційний день  

«Відповідальність неповнолітніх за крадіжки і 

бродяжництво» 

 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» 

 

05.06.2018 

 

12.06.2018 

 

19.06.2018 

 

26.06.2018 

 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

медичний 

працівник, 

інженер з охорони 

праці Лях В.В. 

 

4.2.1.

2 

Взяти участь в акціях «Напиши лист пораненому», 

«Потурбуйся про ближнього»,  «Поділись добром» 

 

жовтень 

грудень 

 

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: 

 «Герої України –минуле і сучасність»(Зустріч з 

учасниками АТО);  

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

примирення ); 

 «Голодомор – біль мого народу»; 

 «Подвиг студентів заради нашого майбутнього» 

(пам’яті героїв Крут ) ; 

 «Україна від краю до краю» ( до Дня Злуки); 

 

протягом 

року 

 

керівники груп 

 

4.2.1.

4 

Проведення тижня Народознавства і історії рідного 

краю 

проведення тижня української писемності і мови 

жовтень 

2017 

січень  

2018 

викладач 

української мови 

і літератури 

Борисенко Н.В. 

 

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 

юристконсульт  

Максимович 

В.С, 

 

4.2.2.

3 

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

це розумієш?» 

лютий 2018 юристконсульт 

Максимович 
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В.С. 

4.2.2.

4 

Цикл бесід з профілактики алкоголю, токсикоманії, 

наркоманії, ВІЛ/СНІД, венеричних захворювань (за 

окремим планом) 

протягом 

року 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

працівники 

соціальних служб 

 

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 

Новікова Т.А.,  

 

4.2.2.

6 

Тижні правових знань (за окремим планом) 06-13.11.2017 

12-16.02.2018 

03-07.04.2018 

 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

керівники груп 

 

4.2.2.

7 

Круглий стіл «Правове регулювання захисту 

інтересів випускників» (групи зимового випуску) 

грудень 

2017 

юристконсульт 

Максимович 

В.С. 

 

4.2.2.

8 

Круглий стіл «Вплив алкоголю, наркотиків і токсинів 

на поведінку людини» 

 

вересень 

2017 

квітень  

2018 

медичний 

працівник 

дитячої лікарні 

№ 2 

 

4.2.2

9 

У Всесвітній день здоров’я провести Всеукраїнський 

урок здоров’я 

05.04.2018 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М.,  

керівник Ф/В 

Новікова Т.А. 

 

4.2.2

10 

Участь у Всесвітньому  дні відмови від тютюну. 

Провести акцію щодо припинення куріння серед 

учнівської молоді, педагогічних працівників 

28.05.2018 Рада учнівського 

самоврядування, 

керівники груп 

 

4.2.2

11 

Виставка літератури з антинікотинової профілактики 

«Як стати вільним» 

постійно 

діюча 

бібліотекар 

ДацкоО.І. 

 

4.2.3Художньо-естетичне виховання 

4.2.3

1 

Вечори відпочинку: 

  Святковий вечір «З повагою до Вас, дорогі 

педагоги» 

 Свято Миколая 

  Святковий новорічний концерт 

 Година відпочинку «Валентинів день» 

  Конкурсна програма  «Перлина ліцею» 

  Концерт-вітання до Дня матері 

  Свято останнього дзвоника «До   побачення, 

ліцей!»  

 

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 

 Фотоконкурс «Життя моєї групи» 

 Святкових, тематичних газет 

 

жовтень 

листопад 

березень 

квітень 

протягом 

року 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

керівники груп 

 

4. 

2.3.6 

Книжкові виставки: 

- «Вчитель – це звучить гордо» 

- «З Україною в серці» 

- «Права і обов’язки підлітків» 

- «Україна – наша держава» 

 

жовтень 

листопад 

грудень 

грудень 

 

бібліотекар 

Дацко О.І. 
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- «Харків – моє  прекрасне місто» 

- «Тарасові шляхи» 

-    «Чорнобиль – біль і скорбота України» 

січень 

березень 

квітень 

4.3. Національно – патріотичне виховання 

Заходи в рамках реалізації проекту «Виховання в учнівської молоді національної свідомості і 

активної громадянської позиції  як один з приоритетних напрямків  виховної роботи в ПТНЗ» 

та концепції національно-патріотичного виховання дітей і  молоді 

 

4.3.1 Переший урок – Урок мужності і милосердя під 

девізом «З вірою в Україну!»,  

 

01.09.2017 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.3.2 Прийняти участь у акції волонтерів Харківщини   

«Спільними зусиллями» з благодійної допомоги  

воїнам АТО 

протягом 

року 

рада учнівського 

самоврядування 

 

4.3.3 Участь в мовно-літературному конкурсі Т. 

Шевченка і конкурсі  знавців української мови ім.. 

П. Яцика 

листопад , 

грудень 

2017 

викладач 

української мови 

і літератури  

Борисенко Н.В. 

 

4.3.4 Участь у Всеукраїнському літературному конкурсі 

«Розкрилля душі» 

січень 2018 викладач 

української мови 

і літератури  

Борисенко Н.В. 

 

4.3.5 Провести   у бібліотеці ліцею  місячник  

«Виховуємо громадянина – патріота України»  (До 

дня українського козацтва) 

 

жовтень 

2017 

бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.3.6 Прийняти участь у акціях «Напиши лист 

пораненому»  та «Напиши лист солдату» 

жовтень 

2017 

рада учнівського 

самоврядування  

 

4.3.7 Прийняти участь у обласному огляді – конкурсі 

технічної творчості і художньої самодіяльності  

березень 

2017 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.3.8 Оновити експозицію на постійно діючій виставці 

технічної творчості з  кращих прикладних доробок 

учнів 

 

протягом 

року 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

4.3.9 Продовжити практику волонтерської роботи у 

будинках 

сиріт, інтернатах  в рамках благодійної акції 

«Поділись добром », участь у безстроковій акції 

«Ми разом», спрямованій на допомогу 

пораненим військовим  

протягом 

року 

рада учнівського 

самоврядування  

 

4.3.10 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 

 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

старший майстер 

Панченко З.В. 

Керівники груп 

 

4.3.11 Провести спортивні змагання «Козацькі розваги» 

 

13.10.2017 керівник Ф/В  

Новікова Т.А. 

 

4.3.12 Провести виставку декоративної творчості учнів до 

Дня Козацтва 

13.10.2017 старший майстер 

Панченко З.В. 

 

4.3.13 Провести фестиваль творчої молоді «Ми таланти протягом заст. дир.з НВхР  
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твої, Україно!» 

 

жовтня 

листопада 

2017 

Яловенко Н.М. 

4.3.14 Провести  тиждень  української писемності та мови  

«Свято рідної мови», «Мужай, прекрасна наша 

мово»  

листопад 

2017 

викладач 

української мови 

і літератури  

Борисенко Н.В. 

 

4.3.15 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»  

протягом 

року 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

Керівники груп 

 

4.3.16 Провести конкурс художньої творчості «Слава 

українським військовим», «У світі немає кращої 

країни, ніж Україна» (До дня Захисника  України ) 

жовтень 

2017 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М 

Керівники груп. 

 

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

примирення »  присвячену  Дню пам’яті і 

примирення  

08.05.2018 заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

керівники груп 

 

4.3.18 Провести  виставку вишитих рушників і вишиванок 

до Дня вишиванки 

21 травня 

2018 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М., 

керівники груп 

 

4.3.19 Виступ фольклорного гурту «Толока» до народних 

свят природного циклу: Різдво, Масляна. Івана 

Купала  

протягом 

року 

керівник 

вокально-

хорового 

колективу 

Каплій Г.Є. 

 

4.3.20 Провести  тематичні виховні  заходи, присвячені 

героїчним подвигам  українських воїнів, боротьбі за 

територіальну цілісність і незалежність 

України: 

 до утворення Української Повстанської Армії  

 до дня Соборності України; 

 до святкування дня Гідності та Свободи 

протягом 

року 

керівники груп  

4.3.21 Провести виховні години в групах 

 Моє життя – моя доля; 

 Культурна спадщина наших предків; 

 Твоя життєва позиція; 

 Сім’я – ключ до щастя;  

 Як знаходити друзів  

 Толерантність – риса українців. 

протягом 

року 

керівники груп  

4.3.22 Оновити  в навчальних групах  національно-

патріотичні  куточки з символікою України і 

українськими символами 

протягом 

вересня  

2017 

керівники груп  

4.3.23 Провести в групах виховні заходи  з національно – 

патріотичного 

виховання на теми: 

 Мій родовід; 

 Моя сім’я в історії рідного міста/села; 

протягом 

року 

керівники груп  
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 моє місто/село в історії моєї країни; 

 Національні традиції; 

 народні промисли; 

 національні герої 

4.3.24 Провести екскурсії для  учнів 

з відвідування визначних історичних місць та 

ознайомлення з пам’ятками української історії та 

культури у м. Харкові і і Харківській області  

вересень 

2017 

квітень – 

травень 

2018 

керівники груп  

4.3.25 Організувати і провести туристсько-краєзнавчу 

експедицію «Моя Батьківщина – Україна, 

Харківщина – моя Батьківщина» 

квітень 

2018 

керівник ф/в 

Новикова Т.А. 

 

4.3.26 Походи, екскурсії «Стежками рідного краю»; протягом 

року 

вихователь 

Кузуб Т.В. 

 

4.3.27 Дівочий клуб гуртожитку «Вечорниці», цикл бесід 

«Між нами , дівчатами»,  «Бути красивою – 

недорого». «Я – майбутня господиня», «Я – 

майбутня мама»  

протягом 

року 

вихователь 

Кузуб Т.В. 

 

4.3.28 Вечір відпочинку  у гуртожитку «Новий рік на 

український лад» 

грудень 

2017 

вихователь 

Кузуб Т.В. 

 

4.3.29 Святкування різдвяних та новорічних свят січень  

2018 

вихователь 

Кузуб Т.В. 

 

4.3.30 Провести соціально – психологічну діагностику 

щодо національної самосвідомості 

жовтень 2017 

березень 2018 

Керівники груп   

4.3.31 Проведення особистісно-рольових ігор:  

 «Комітет з розвитку громадянського 

суспільства»,  

 «Політична карусель»,  

 «Громадяни і політики» 

 

жовтень 2017 

 

грудень 2017 

січень 2018 

Керівники груп  

4.3.32 Бібліотечний урок-реквієм  пам’яті жертв 

Голодомору в Україні в1932-1933 роках 

листопад 

2017 

бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.3.33 Виставка літератури «Мій край, моя земля – 

Слобожанщина» 

грудень 

2017 

бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.3.51 Бесіда  «Державна символіка України – символ віри 

і надії» 

лютий 2018 бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.3.34 Тематичні огляди літератури «Кращі  книги про 

Кобзаря », «Кращі книги, написані українцями» 

березень 

2018 

бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.3.35 Цикл усних журналів «Перлини народної творчості 

» 

протягом 

року 

бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.4. Трудове виховання  

4.4.1 Підготовка та проведення тижнів професійної 

майстерності 

 

протягом 

року 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

4.4.2 Виставка професійної майстерності «У світі 

професій» 

листопад заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

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 

2018 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

старший майстер 
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Панченко З.В. 

4.4.5 Участь в акції «За чисте довкілля» протягом 

року 

заст.дир. з НВхР  

Яловенко Н.М. 

 

 

4.4.6 Робота та контроль за роботою гуртків технічної 

творчості 

протягом 

року 

заст.дир. з НВхР  

Яловенко Н.М. 

 

 

4.4.7 Організація роботи театру мод «Шарм» та розробка 

нових колекцій  

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» жовтень 

2017 

заст.дир. з НВхР  

Яловенко Н.М. 

 

4.5.2 Прийняти участь у екологічній акціях «За чисте 

довкілля », «Чисте місто», «За чистий Харків» 

жовтень 

2017 

березень –

травень 

2018 

заст.дир.з НВхР  

Яловенко Н.М., 

керівники груп 

 

4.5.3 Година пам’яті «Чорнобиль  не має минулого» квітень 

2018 

заст.дир. з НВхР  

Яловенко Н.М. 

 

4.5.4 Конкурс екологічної культури, виставка-ярмарок 

«Ось що осінь нам дарує» 

жовтень 

2017. 

заст.дир. з НВхР  

ЯловенкоН.М., 

керівники груп 

 

4.5.5 Вернісаж новорічних інсталяцій «Замість ялинки – 

зимовий букет» 

21.12.2018 заст.дир. з НВхР  

Яловенко Н.М., 

керівники груп 

 

4.5.7 Бібліотечний урок «Чорнобиль не забудеться ніколи» квітень 

2018 

бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.6. Робота соціально-психологічної служби 

4.6.1 Проведення групової психолого-педагогічної 

діагностики учнів першого курсу для визначення 

соціальної адаптованості) 

вересень 

2017 

соціальний 

педагог 

 

 

4.6.2 Проведення індивідуальної соціально-педагогічної 

діагностики схильності до агресивності, 

конфліктності,  

листопад-

грудень 

2017 

соціальний 

педагог 

 

 

4.6.3 Відвідування занять з метою вивчення мікроклімату 

в групі та міжособистісних взаємин з учнями та 

майстрами в/н 

протягом 

року 

соціальний 

педагог 

 

 

4.6.4 Діагностична робота з метою виявлення готовості 

випускника до працевлаштування  

січень 

квітень 

2018 

соціальний 

педагог 

 

 

4.6.5 Соціальний супровід дітей-сиріт та дітей «групи 

ризику»  

протягом 

навчального 

року 

соціальний 

педагог 

 

 

4.6.6 Корекція девіантної поведінки учнів за допомогою 

бесід, індивідуальних консультацій, какотерапії 

вівторок, 

четверг 

кожного 

місяця 

соціальний 

педагог 

 

 

4.6.7 Розвивально-відновлювальна робота, індивідуальна 

або групова, з подолання агресивності 

2 заняття 

на місяць 

соціальний 

педагог 

 

 

4.6.8 Корекція поведінки учнів «групи ризику», 

методами бесіди, індивідуальної консультації, 

ігротерапії 

протягом 

року 

соціальний 

педагог 
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4.7. Робота в гуртожитку 

4.7.1. Індивідуальна робота 

 

 

4.7.1.1 Ознайомлення з контингентом учнів І курсу 

навчання. Проведення роботи з позитивної 

адаптації в колективі. Психологічний аналіз учнів. 

вересень 

2017 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.1.2 Анкетування учнів з метою виявлення інтересів 

учнів та залучення їх до роботи гуртків, секцій з 

метою корисного проведення вільного часу 

вересень 

2017 

вихователь 

 Кузуб Т.В. 

 

4.7.1.3 Індивідуальні бесіди з учнями постійно вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.1.4 Листування з батьками постійно вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.1.5 Виявлення учнів з девіантною поведінкою. 

Підтримання  зв'язку з родинами, в яких 

виховуються учні схильні до правопорушень 

постійно вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.16 Збори Ради гуртожитку щомісячно вихователь 

 Кузуб Т.В. 

 

4.7.1.7 Співпраця з класними керівниками та майстрами постійно вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.1.8 Ведення щоденника педагогічних спостережень 

учнів 

постійно вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.1.9 Анкетування «Адаптація учнів у гуртожитку» вересень 

2017 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.2. Контроль і самопідготовка  

4.7.2.1 Організація місця для самопідготовки вересень 

2017 

вихователь  

Кузуб Т.В., 

комендант 

Пузанова С.Я. 

 

4.7.2.2 Складання графіка чергування керівників груп і 

майстрів в/н у гуртожитку 

щомісячно заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.7.2.3 Складання графіка консультацій та додаткових 

занять з предметів. Проведення занять з 

невстигаючими учнями 

вересень 

2017 

методист 

Мелешкова Л.І., 

викладачі- 

предметники 

 

4.7.2.4 Рейди перевірки «Змістовний відпочинок» перша 

середа 

місяця 

рада гуртожитку 

вихователь 

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3. Інформаційно-масова робота  

4.7.3.1 Перегляд  та обговорення телепередач щоденно вихователь 

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.2 Зустрічі з представниками правоохоронних 

органів 

1 раз на 

місяць 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

вихователь 

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.3 Зустрічі з медпрацівниками 1 раз на 

місяць 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.4 Оновлення  куточку « Здоровий спосіб життя» протягом 

року 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.5 Інформування учнів «Моя країна Україна» щотижня керівники груп  

4.7.3.6 Проведення циклу бесід «Формування культури 

відносин» 

протягом 

року 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.7 Проведення циклу бесід «Шкідливі звички та 

сімейний бюджет» 

 «Як попередити шкідливі звички»; 

 «Паління, як соціальна проблема 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

вихователь  

Кузуб Т.В. 
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суспільства»; 

 «Життєвий синдром. Алкоголізм, 

наркоманія»; 

 «Що таке токсикоманія? Соціальний портрет 

токсикомана» 

січень 

лютий 

березень 

4.7.3.8 Цикл бесід “Наше здоров’я – в наших руках” протягом 

року 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.9 Цикл бесід “Гігієна – богиня здоров’я”: 

 Гігієна тіла; 

 Гігієна одягу і життя; 

 Режим і культура харчування. 

вересень 

жовтень 

листопад 

2017 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.10 Цикл бесід «Хвороби цивілізації» протягом 

року 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.311 Цикл бесід  «Етика і ми»: протягом 

року 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.12 Бесіда «Екологія, що стверджує науку»  березень 

2018 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.13 Юридична бесіда «Закон обов'язковий для всіх» квітень 

2018 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.14 Інтелектуальна гра «Знаємо та реалізуємо свої 

права» 

травень 

2018 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.15 Диспут: «Чим гарні і негарні люди навколо нас» травень 

2018 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.16 Бесіда: «Добротою себе виміряй» лютий 

 2018 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.17 Диспут:  «Шляхи вирішення проблеми 

«Конфлікти з батьками» 

березень 

2018 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.18 Бесіда «Вплив фізкультури і спорту на здоров'я» квітень 

2018 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.19 Диспут «Живий товар» (До дня боротьби з 

ліквідацією насилля над життям) 

лютий 

2018 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.20 Диспут на тему «Чи варто одружуватись в 

студентські роки?» 

березень 

2018 

вихователь 

 Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.21 Вечір пам'яті «Чорнобильські дзвони» квітень 

2018 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.3.22 Вечір роздумів «У війни не жіноче обличчя»  травень 

2018 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.4. Організація дозвілля  

4.7.4.1 Провести вечір відпочинку «Будемо знайомі» 08.09.2017 вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.4.2 Проведення Дня іменинника останній 

четвер 

місяця 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.4.3 Провести вечір відпочинку «Зима - чарівниця» 25.12.2017 вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.4.4 Повести вечори святкування різдвяних свят 

(Новий рік, Святий Вечір, Різдво, Старий Новий 

Рік, Водохреща та ін.) 

кінець 

грудня – 

початок 

січня 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.4.5 Вечір відпочинку до Дня закоханих «Кохання з 

першого погляду» 

14.02.2018 вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.4.6 Свято жіночності  

«8 березня – свято весни» 

07.03.2018 вихователь 

 Кузуб Т.В. 

 

4.7.4.7 Провести конкурс читців «Кобзар  у нашому 

домі» 

до 

17.03.2018 

вихователь  

Кузуб Т.В. 
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4.7.4.8 Провести вечір відпочинку «Ми знову 

зустрінемося» 

22.06.2018 вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.4.9 Вечір відпочинку  «Танцюй доки молодий» 1 раз на 

місяць 

вихователь 

 Кузуб Т.В. 

 

4.7.4.10 Вечір відпочинку  «Старі пісні про головне або 

Карооке в гуртожитку» 

1 раз на 

місяць 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.4.11 Екскурсії до Григорівського бору протягом 

року 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.4.14 Екскурсії до р. Уди протягом 

року 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.4.15 Вікторини: 

 «Самий, сама, саме…» 

 Географічна вікторина «Чи готовий Ти 

подорожувати?» 

 «Весела вікторина про рідну Україну» 

 «Вікторина цікавих запитань» 

протягом 

року 

грудень 

лютий 

березень 

червень 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.4.16 Літературні вікторини: 

 «Що? Де? Коли?» 

 «Ці незабутні казки» 
 «Світ літератури» 

протягом 

року 

 

Вихователь 

 Кузуб Т.В. 

 

4.7.4.18 Провести анкетування учнів з метою визначення 

їх інтересів. 

05.09.2017 рада гуртожитку  

4.7.5. Організація побуту  

4.7.6.1 Контроль за виконанням Правил поведінки та 

проживання у гуртожитку 

протягом 

року 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.6.2 Контроль за харчуванням учнів протягом 

року 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.6.3 Контроль за роботою активу  протягом 

року 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.6.4 Проведення Дня чистоти і порядку  

 

другий 

вівторок 

місяця 

вихователь  

Кузуб Т.В. 

 

4.7.6.5 Проведення конкурсу «Найкраща кімната» останній 

четвер 

місяця 

вихователь  

Кузуб Т.В.,   

 рада гуртожитку 

 

 

4.7.6.6 Організація та оформлення «Екрану чистоти» протягом 

року 

рада гуртожитку 

 

 

4.7.6.7 Участь в озелененні території ліцею, розведення 

квітів на клумбах, кімнатних рослин у житлових 

приміщеннях 

протягом 

року 

вихователь  

Кузуб Т.В.,    

рада гуртожитку 

 

4.8. Робота у навчальній групі 

4.8.1. Організаційні питання 

 

 

4.8.1.1 Вивчення  особистих справ учнів вересень 

2017 

керівники груп 

 

 

4.8.1.2 Ведення журналу з виховної роботи постійно керівники груп, 

 

 

4.8.1.3 Ведення щоденника педагогічних спостережень постійно керівники груп 

 

 

4.8.1.4 Проведення робочих зборів: 

 Традиції ліцею, завдання на навчальний рік; 

 Вільний час учнів; 

 Про стан дисципліни, навчання в групі; 

 І семестр навчального року фінішує; 

щотижня 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

січень 

керівники груп 

 

 

http://pustunchik.ua/ua/checkYourself/viktoriny/viktoryna-z-geografii
http://pustunchik.ua/ua/checkYourself/viktoriny/viktoryna-z-geografii
http://pustunchik.ua/ua/checkYourself/viktoriny/viktoryna-pro-ukrainu
http://pustunchik.ua/ua/checkYourself/viktoriny/samyy-rassuditelnyy-i-soobrazitelnyy
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 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? 

лютий 

 

березень 

травень 

травень 

4.8.1.5 Контроль за відвідуванням занять та дисципліною 

(робота з журналом) 

протягом 

року 

керівники груп 

 

 

4.8.1.6 Контроль за відвідування гуртків, спортивних 

секцій 

протягом 

року 

керівники груп 

 

 

4.8.1.7 Контроль за побутом та харчуванням протягом 

року 

керівники груп 

 

 

4.8.1.8 Участь у загальних заходах ліцею (згідно плану за 

напрямками) 

Створити у кожній навчальній групі  міні-

колектив художньої самодіяльності 

протягом 

року 

 

І семестр 

керівники груп 

 

 

4.8.1.9 Проведення виховних годин в групах протягом 

року 

керівники груп 

 

 

4.8.1.10 Проведення відкритий виховних заходів у групах 

згідно окремого плану 

 

протягом 

року 

керівники груп 

 

 

4.8.2. Інформаційно-масова робота  

4.8.2.1 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; 

 Наркоманія, токсикоманія, їх вплив на 

злочинність; 

 Про моральність випадкового зв’язку 

 Алкоголь та нащадки 

 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

січень 

лютий 

березень 

 

квітень 

травень 

керівники груп 

 

 

4.8.2.2 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  

Дацко О.І. 

 

4.8.2.3 Лекція «Права, свободи, обов’язки громадян 

України» 

Грудень 

2017 

Юрисконсульт 

Максимович 

В.С, 

 

4.8.2.4 Книжкові виставки: 

- До Дня жертв Голодомору «Україна. Роки 

скорботи» 

- Азбука моди 

Листопад 

Грудень 

Квітень 

бібліотекар  

Дацко О.І. 
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4.8.3. Індивідуальна робота  

4.8.3.1 Вивчення рівня вихованості І-ІІ курсів протягом 

року 

соціальний 

педагог 

 

 

4.8.3.2 Вивчення рівня вихованості І-ІІ курсів протягом 

року 

соціальний 

педагог 

 

 

4.8.3.3 Вивчення особистості учня: 

 Карта-характеристика особистості учня І 

курсу; 

 Психо - діагностування емоційного стану 

учня; 

 План-схема психолого-педагогічної 

характеристики групи.  

 

вересень 

2017 

соціальний 

педагог 

 

 

4.8.3.4 Індивідуальні бесіди протягом 

року 

керівники  груп  

4.8.3.5 Відвідування проблемних учнів вдома та 

визначення неблагополучних сімей 

протягом 

року 

керівники  груп  

4.8.3.6 Ведення індивідуальної картки на учня, що стоїть 

на внутрішньому контролі в ліцеї 

протягом 

року 

керівники  груп  

4.8.3.7 Доведення до учнів «Єдиних педагогічних вимог 

до учнів» 

вересень 

2017 

керівники  груп  

4.9. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання) 

4.9.1. Батьківський всеобуч 

 

 

4.9.1.1 Проведення лекторію «Громадянин починається з 

сім’ї»: 

 Неправильне виховання: що це таке?; 

 Шкідливі звички: як  розпізнати і запобігти; 

 Конфлікт та шляхи цйого подолання 

 Виховуємо обдарованих дітей (анкетування 

«Чи розвиваєте здібності своєї дитини?» 

листопад 

2017 

січень 

березень 

2018 

соціальний 

педагог 

 

4.9.1.2 День відкритих дверей.  

Учнівський ярмарок 

березень 

2018 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

4.9.1.3 Відкриті уроки для батьків протягом 

року 

керівники груп  

4.9.1.4 Консультативний пункт «Виникло питання» протягом 

року 

юрисконсульт 

 

 

4.9.1.5 Проведення батьківських зборів на теми: 

 Підведення підсумків роботи ліцею за 

2016/2017 н.р. та задачі на новий 2017/2018 

н.р.;  

 Психолого-педагогічні особливості розвитку 

підлітків; 

 Батьки, діти: конфлікт чи взаєморозуміння; 

 Психологія взаєморозуміння.  

вересень 

2017 

грудень 

2017 

березень 

2018 

директор 

Ткаченко Н.Г., 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

4.10. Індивідуальна робота з учнями 

 

4.10.1. Робота з обдарованою молоддю 

4.10.1.1 Вивчення особистості учнів: потреби, інтереси. вересень 

2017 

Керівники груп  

4.10.1.2 Анкетування, діагностування, тестування учнів І 

курсу 

протягом 

І 

семестру 

соціальний 

педагог  
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4.10.1.3 Складання Банку даних учнів з ознаками 

обдарованості 

1 семестр 

2017/2018 

викладачі-

предметники, 

майстри в/н, 

керівники гуртків 

 

4.10.1.4 Проведення  предметних олімпіад у ліцеї листопад 

2017 

викладачі-

предметники 

 

4.10.1.5 Участь обдарованих учнів у обласних предметних 

олімпіадах 

грудень викладачі-

предметники 

 

4.10.1.6 Виготовлення експонатів для постійнодіючої 

виставки 

протягом 

року 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

4.10.1.7 Організація та проведення нетрадиційних форм  

культурно-масових заходів для обдарованої 

молоді: 

 КВК «Я та професія моя»  

 Круглий стіл «Професія, яку я обрав» 

 

жовтень 

2017 

лютий 

2018 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

керівники груп 

 

4.10.1.8 Диспут “Розвиток образного мислення – основа 

формування творчо-дослідницьких навичок учнів 

листопад 

2017 

соціальний 

педагог  

 

4.10.1.9 Тематична година спілкування «Історія 

української державності» 

грудень 

2017 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

 

4.10.1.10 Тематичний огляд літератури «Професії, яким 

навчають у нашому ліцеї» 

вересень 

2017 

Бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.10.1.11 Ярмарок книжок до предметного тижня протягом 

року 

Бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.11. Учнівське самоврядування  

 

4.11.1 Вибори органів учнівського самоврядування в 

групах 

вересень 

2017 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

 

 

4.11.2 Організувати роботу учнівського парламенту вересень 

2017 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

 

 

4.11.3 Організувати роботи Школи активу учнівської 

молоді «Лідер» 

листопад 

2017 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

 

 

4.11.4 Взяти участь у конкурсі «Краща навчальна група» грудень 

2017 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

 

 

4.11.5 Організація роботи волонтерського осередку «МИ 

поруч!» 

вересень 

2017 

рада учнівського 

самоврядування 

 

 

4.11.6 Проводити засідання ради лідерів перша 

середа 

місяця 

соціальний 

педагог  

 

 

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 

2017 

травень 

2018 

Рада учнівського 

самоврядування 

 

 

4.11.9 Вибори органів учнівського самоврядування в 

групах 

вересень 

2017 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

 

 

4.12. Робота бібліотеки 

 

4.12.1 Індивідуальна та групова робота з читачами 
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4.12.1.1 Знайомство з бібліотекою учнів 1 курсу вересень 

2017 

бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.12.1.2 Виявлення потреб у підручниках відповідно до 

профілю та контингенту навчальних груп, 

комплектування підручників для видачі 

червень, 

вересень 

2017 

бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.12.1.3 Організація видачі підручників 1 курсу та 2-3 

курсам 

вересень 

2017 

бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.12.1.4 Обслуговування читачів на абонементі та в 

читальному залі 

протягом 

  2017/2018н.р. 

бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.12.1.5 Індивідуальні бесіди щодо виявлення читацьких 

інтересів та рекламування літератури 

постійно Бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.12.1.6 Формування читацького активу та складання плану 

роботи 

жовтень 

2017  

бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.12.1.7 Організація прийому підручників від учнів 

наприкінці навчального року та випускників  

січень 2018  бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.12.1.8 Робота з боржниками  вересень 

2017 

червень 

2018 

бібліотекар 

Дацко О.І 

 

4.12.1.9 Аналіз читацьких формулярів учнів. Обговорення 

на виховних годинах результатів читання. 

січень-

лютий 

2018 

бібліотекар 

Дацко О.І 

 

4.12.1.10  Анкетування учнів 1 курсу вивчення читацьких 

інтересів 

жовтень 

2017 

бібліотекар 

Дацко О.І 

 

4.12.2. Масова робота 

4.12.2.1 Створити постійні виставки: 

«Для вас майбутні фахівці», 

 «За здоровий спосіб життя», «Як стати вільним» 

(профілактика антинікотинової залежності),  

«Для вас майбутні абітурієнти»,  

«Шануймо рідне місто»,  

«Почитай – це цікаво» (нова періодика) 

 «Літературний календар знаменних дат», 

 «На допомогу учням для виконання письмових 

робіт». 

Виставки літератури: до Всеукраїнського дня 

бібліотек  

вересень 

2017 

бібліотекар  

Дацко О.І 

 

4.12.2.2 Книжкові виставки:  

«Книга твій помічник у навчанні» Книжково – 

ілюстративні виставки: 

«Учитель ім’я твоє»,  

«З Україною в серці», - День українського козацтва 

(14.10),  

День визволення України від німецько-фашистських 

загарбників 

,«Інтернет. Де шукати корисну інформацію» 

 (28/10) 

жовтень 

2017 

бібліотекар  

Дацко О.І 

 

4.12.2.3 Книжкові виставки:до Дня української писемності і 

мови – 9 листопада,  

до дня пам’яті жертв Голодомору «Україна. Роки 

скорботи», «17.11-день студентів», «Духовний храм 

людини:  

тематична лінійка «Видатні дати та свята грудня», 

Урок-реквієм пам’яті жертв Голодомору в Україні у 

1932-1933 рр. 

листопад 

2017 

бібліотекар 

Дацко О.І. 
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4.12.2.4 Бібліотечний урок: «Читати чи не читати?» листопад 

2017 

бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.12.2.5 Урок-бесіда «Державна символіка України – символ 

віри і надії» 

грудень 

2017 

бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

4.12.2.6 - Виставки літератури:  

До дня збройних сил України «Дорогами мужності», 

«Україна – наша держава»,  

до новорічних та різдвяних свят, книжкова полиця 

до дня права. 

Проведення уроку: «Історія Різдва: як це було» 

Урок –бесіда: «Взаємовідносини в молодіжному 

колективі» 

грудень 

2017 

бібліотекар 

Доцко О.І 

 

4.12.2.7 Книжкові виставки: «Харків – моє улюблене місто», 

до Дня соборності України -25.01,  

до річниці бою під Крутами- 29.01 

Вечір цікавої інформації «Можливо ви цього не 

читали» 

Урок-реквієм до дня пам’яті жертв     Голокосту 

січень 

2018 

бібліотекар  

Дацко О.І 

 

4.12.2.8 Літературна  виставка до свята:  

«Святого Валентина»,  

до міжнародного дня рідної мови, підготувати 

тематичну поличку до українського народного свята: 

«Масляна» 

 Урок до «Всесвітнього дня безпеки Інтернету». 

Урок до дня соціальної справедливості  

лютий 

2018 

бібліотекар  

Дацко О.І 

 

4.12.2.9 Літературна  виставка: «Великому поетові, добрій 

людині»(Т.Г.Шевченко) 

 урок-бесіда до дня боротьби з наркоманією. 

 бібліотечний урок: «Книга важливе джерело 

інформації». 

 

березень 

2018 

бібліотекар  

Дацко О.І 

 

4.12.2.10 Виставки літератури: «Чорнобиль біль і скорбота 

України»,  

«Героям космосу присвячується»,  

до дня народження Ліни Костенко, 

Великоднє свято 

Урок – реквієм «Чорнобиль не забудеться ніколи» 

квітень 

2018 

бібліотекар  

Дацко О.І 

 

4.12.2.11 Виставка літератури: до дня Перемоги, 

 до 95 річниці від дня народження Г.М.Тютюнника, 

Підготувати виставку до міжнародного дня сім’ї. 

Урок-бесіда до дня пам’яті померлих від СНІДУ 

Урок пам’яті: «Героїчні подвиги у другій світовій 

війні» 

травень 

2018 

бібліотекар  

Дацко О.І 

 

4.12.2.12 Книжкові виставки:  

«Україна в полум’ї вогню» (22 червня – початок 

Великої Вітчизняної війни) 

«До дня Конституції» 

«Корисна інформація для випускника»  

червень 

2018 

бібліотекар  

Дацко О.І 

 

4.12.2.13 Провести виставки літератури в рамках проекту 

«Виховання в учнівської молоді національної 

свідомості і активної громадянської позиції  як один 

з приоритетних напрямків  виховної роботи в ПТНЗ» 

протягом 

2017/2018 н.р. 

бібліотекар 

Дацко О.І 

 

V. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 

І. Організаційно-навчальна робота 
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5.1.1 
Спланувати навчальний процес з фізичної культури 

(навчальний план, графік навчального процесу, 

робочий план) 

до 

01.09.2017 

 керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А. 

 

5.1.2 

Провести інструктажі з техніки безпеки 

життєдіяльності під час проведення занять і змагань 

протягом 

року 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А 

 

5.1.3 

Провести вибори фізоргів груп 
вересень 

2017 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А 

 

5.1.5 
Організувати проведення щоранку ранкової 

гімнастики. 

 

протягом 

року 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А 

 

5.1.6 
Організувати заняття для підвищення практичних 

навичок у проведенні (фізкультпауз, хвилин) 

майстрів в/н, класних керівників. 

протягом 

року 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А 

 

5.1.7 

Приймати участь у проведенні тематичних лінійок 
протягом 

року 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А 

 

5.1.8 Оновити інструкції, інформаційні стенди, фотостенди протягом 

року 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А. 

 

ІІ. Методична робота 

5.2.1 

Взяти участь у роботі обласних семінарів-практикумів, 

шкіл передового педагогічного досвіду 

згідно з 

планом 

роботи 

НМЦ ПТО 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А. 

 

5.2.2 
Розробити план роботи методичної комісії викладачів 

фізичної культури та Захисту Вітчизни 

до 

05.09.2017 

 

голова м/к 

Новікова Т.А., 

 

 

5.2.3 Проводити засідання методичної  комісії викладачів 

фізичної культури і Захисту Вітчизни 

один раз на 

місяць 

керівник ф/в 

Новікова Т.А. 

 

5.2.4. Розробити фізкульт-хвилинки для професій: кушнір – 

розкрійник; кравець, перукар (перукар -модельєр); 

кухар; кондитер ы оформити у вигляды навчального 

посібника 

січень 2018 керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А. 

 

5.2.5. Розробити навчальний посібник з  предмета  

«Фізична культура», тема: «Стрітбол» 

березень 

2018 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А. 

 

5.2.6. Розробляти положення про змагання : (легка 

атлетика, волейбол, туризм, стрітбол,міні-футбол, 

настільний теніс) 

протягом 

року 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

 

 

ІІІ. Фізкультурно-масова робота 
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5.3.1 
Розробити календарний план проведення спортивно-

масових заходів 2017/2018 н.р. 

до 

01.09.2017 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

  

 

5.3.2 Організувати роботу спортивних секцій: волейбол, 

настільний теніс. 

 

вересень 

2017 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А. 

 

5.3.3 Проводити спортивні змагання на першість ліцею 

згідно календарного плану  спортивно-масових 

заходів 2017/2018н.р.  

протягом 

року 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А. 

 

 

5.3.4 
Сформовувати збірні команди ліцею з різних видів 

спорту та брати участь у змаганнях обласної 

Спартакіади « Спорт протягом життя» 

протягом 

року 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А. 

 

5.3.5. Провести предметний тиждень « Тиждень 

Олімпійського руху» 

жовтень 

2017 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А. 

 

5.3.6. Провести спортивне свято  « Козацькі розваги» лютий  

2018 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А. 

 

5.3.7. Провести «Піший похід» з нагоди Дня перемоги   

 

травень 

2018р 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А. 

 

5.3.8. Провести спортивне свято « Дівчата вперед»! березнь 

2018 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А. 

 

ІV. Фізкультурно-оздоровча робота 

5.4.1 
Забезпечити  проведення поглибленого медичного 

огляду учнів ліцею, з визначенням медичної групи 

для навчання. 

вересень 

2017 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А. 

 

5.4.2 Організувати роботу з учнями, винесеними за станом 

здоров’я до спеціальної медичної групи 

вересень 

2017 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А. 

 

5.4.3 Створити групи оздоровчої спрямованості вересень 

2017 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А. 

 

5.4.4 Провести «День здоров’я» вересень 

2017 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А. 

 

5.5.5  Контролювати проведення  фізкультурних пауз  на 

теоретичних і практичних заняттях. 

протягом 

року 

керівник ф/в 

Новікова Т.А.,  

 

5.5.6 Організувати проведення лекцій, тематичних лінійок 

з пропаганди здорового способу життя. 

протягом 

року 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А. 
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5.5.7 Проведення спортивного свята «Тато, мама, я - 

спортивна сім’я» 

березень 

2018 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А. 

 

5.5.8 Розробити заходи щодо реалізації національної 

стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на 

період до 2025 року «Рухова активність – здоровий 

спосіб життя – здорова нація» 

до  

01.09. 2017 

керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А. 

 

5.6.9. Проведення пізнавально- екскурсивного туризму 

«Стежками Козацької слави». Сел. Дергачі.  

 керівник ф/в 

Новікова Т.А., 

викладач 

Магніцький А.А. 

 

 

 



 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 

 
№  

з/п 

Що контролюється Мета контролю Хто контролює Термін 

контролю 

Де заслухано, 

підсумки контролю 
Відмітка про 

виконання 

6.1. Ведення педагогами журналів 

теоретичного і виробничого 

навчання 

Перевірка, як педагоги дотримуються 

інструкції з 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 

Гречана О.І., 

методист 

Мелешкова Л.І., 

старший майстер 

Панченко З.В. 

2 рази на  

семестр,  

1 раз на місяць, 

1 раз на тиждень 

Обговорення на 

нараді при 

директорові 

 

6.2. Ведення журналів класними 

керівниками, майстрами 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 

Яловенко Н.М. 

1 раз на місяць Обговорення на 

інструктивно-

методичних нарадах  

 

6.3. Ведення зошитів, 

взаємовідвідування уроків 

Частота відвідування уроків, якість та 

глибина аналізу відвіданих уроків. Робота 

викладачів над особистими методичними 

проблемами; позитивні знахідки; 

ефективний досвід викладачів 

Голови м/к 1 раз на семестр  

(січень 2018, 

травень 2018) 

Обговорення на 

нараді при 

директорові 

 

6.4. Ведення книги протоколів 

засідань методичних комісій 

Виконання планів роботи, якість протоколів 

засідань комісії 

заступник 

директора з НВР 

Гречана О.І., 

методист 

Мелешкова Л.І., 

старший майстер 

Панченко З.В. 

2 рази на рік Обговорення на 

інструктивно-

методичних 

нарадах, педраді 

 

6.5. Уроки, лабораторно-практичні 

заняття 

Якість знань учнів, прищеплення їм навичок 

конспектування, міжпредметні зв’язки, 

технічні  засоби навчання, комп’ютеризація  

навчального процесу, професійна 

спрямованість предметів загальноосвітньої 

підготовки.  

 

адміністрація, 

голови м/к. 

протягом 

навального року 

Обговорення на 

інструктивно-

методичних 

нарадах, педраді,  

засіданнях м/к 

 

6.6. Засідання методичних комісій Явка викладачів та майстрів виробничого 

навчання, підготовка запланованих питань 

заступник 

директора з НВР 

Гречана О.І., 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 1 раз на місяць 

(останній 

четвер) 

Обговорення на 

засіданнях педради 
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6.7. Виховні години, тематичні 

лінійки, вечори 

Якість підготовки і проведення виховних 

годин, тематичних лінійок. Присутність 

учнів на підготовлення заходах. Виховний 

потенціал заходів. Зв’язок з майбутньою 

професією. Висвітлення на сайті ліцею. 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Яловенко Н.М. 

щовівторка 

о 7-45 

Обговорення на 

інструктивно-

методичних нарадах 

класних керівників 

 

6.8. Предметні гуртки, гуртки 

технічної творчості 

Відвідування учнями засідань гуртків, 

виконання планів роботи, ефективності 

проведеної роботи. 

заступник 

директора з НВР 

Гречана О.І.,  

старший майстер  

Панченко З.В. 

двічі на рік 

(лютий 2018, 

травень 2018) 

 

Обговорення на 

інструктивно-

методичних 

нарадах, педраді 

 

6.9. Кабінети та лабораторії Виконання планів роботи кабінетів та 

лабораторій. Додержання правил техніки 

безпеки. Справність приладів та обладнання, 

меблі в кабінетах, їх стан 

заступник 

директора з НВР 

Гречана О.І., 

методист 

Мелешкова Л.І., 

інженер з охорони     

 праці ЛяхВ.В. 

двічі на рік 

(січень 2018 

травень 2018) 

Обговорення на 

нараді при 

директорові, 

педраді  

 

6.10. Навчальні майстерні Наявність методичного забезпечення. 

Виконання програм виробничого навчання. 

Додержання правил техніки безпеки. Участь 

майстрів в/н в роботі методичних комісій 

профтехциклу.  

заступник 

директора з НВР 

Гречана О.І., 

методист 

Мелешкова Л.І., 

інженер з 

охорони праці 

ЛяхВ.В. 

двічі на рік 

(лютий 2018, 

травень 2018) 

Обговорення на 

інструктивно-

методичних 

нарадах, педраді 

 

6.11. Консультації та додаткові 

заняття 

Відвідування. Якість проведення занять. 

Результати. Облік роботи. 

голови 

методичних 

комісій,  

методист 

Мелешкова Л.І. 

щомісяця Обговорення на 

засіданнях 

методичних комісій 

 

6.12. 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 

Гречана О.І. 

 

двічі на рік 

Обговорення на 

інструктивно-

методичних 

нарадах, педраді 

 

6.13. Документація викладачів. 

Методичне забезпечення 

поточного та підсумкового 

контролю знань учнів 

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 

Гречана О.І.,  

методист 

Мелешкова Л.І. 

 голови м/к 

двічі на рік 

(грудень 2017, 

травень 2018) 

 

Обговорення на 

інструктивно-

методичних нарадах 
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6.14.  Звіти учнів з лабораторних та 

практичних робіт 

Дотримання вимог орфографічного та 

графічного режимів, їх оформлення, 

зберігання, перевірка їх викладачами 

заступник 

директора з НВР 

Гречана О.І.,  

методист 

Мелешкова Л.І. 

квітень 

2018 

Обговорення на   

засіданнях м/к 

 

6.15. Комплексні кваліфікаційні 

завдання 

Наявність затверджених пакетів документів 

комплексних контрольних завдань з усіх 

професій. Матеріально – методичне 

забезпечення виховання комплексних 

контрольних робіт 

заступник 

директора з НВР 

Гречана О.І. 

грудень 

2017 

Обговорення на   

засіданнях м/к 

 

6.16. Комплексні контрольні 

завдання з предметів 

професійно-теоретичної 

підготовки 

Стан дидактичної інтеграції професійно 

орієнтованих та предметів професійно-

теоретичної підготовки. Створення пакетів 

комплексних контрольних завдань 

(теоретичні питання, задачі, варіанти 

контрольних завдань) 

заступник 

директора з НВР 

Гречана О.І. 

січень 

2018 

Обговорення на 

інструктивно-

методичних нарадах 

 

6.17. Звіти з виробничої практики на 

підприємстві 

Наявність та якість звітів учнів. Дотримання 

орфографічного та графічного режимів 

заступник 

директора з НВР 

Гречана О.І. 

за графіком 

навчального 

процесу (після 

закінчення 

виробничої 

практики) 

Обговорення на   

засіданнях м/к 

 

6.18. Відкриті та експериментальні 

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. Висвітлення на 

сайті ліцею. 

заступник 

директора з НВР 

Гречана О.І.,  

методист 

Мелешкова Л.І. 

 голови м/к 

за графіком Обговорення на 

інструктивно-

методичних 

нарадах, педраді 

 

6.19. Державна підсумкова атестація Додержання вимог до організації та 

проведення державної підсумкової атестації. 

Розробка і затвердження завдань для ДПА. 

Якість знань учнів. Матеріально-методичне 

забезпечення 

заступник 

директора з НВР 

Гречана О.І.,  

методист 

Мелешкова Л.І. 

ІІ семестр  

2017/2018 н.р. 

Обговорення на 

педраді 

 

6.20. Явка учнів на 1 урок Виявлення учнів, які запізнилися. Видача 

допусків на заняття. Заходи виховного 

характеру щодо запобігання запізнень  

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Яловенко Н.М. 

щоденно Обговорення на 

інструктивно-

методичних нарадах 

 

 

6.21. Санітарний стан приміщень, 

території навколо ПТНЗ  

Якість прибирання та чергування. 

Додержання сан гігієнічного режиму занять. 

Наявність та справність меблів 

завідуючий 

господарством 

Клімова Р.І. 

щоденно Обговорення на 

інструктивно-

методичних нарадах 
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6.22. Про стан профорієнтаційної 

роботи 

Наявність наказу по закріпленню педагогів 

за школами міста і області. Аналіз 

відвідування педагогами шкіл. Складення 

списку майбутніх учнів ліцею. Висвітлення 

матеріалу на сайті ліцею 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Яловенко Н.М. 

жовтень 2017, 

щомісячно 

 

Обговорення на 

нарадах при 

директорові, 

інструктивно-

методичних нарадах 

 

6.23. Робота з обдарованою  

молоддю 

Наявність банку обдарованих учнів. Робота з 

учнями при підготовці до олімпіад, ЗНО, 

конкурсів профмайстерності. 

Результати участі учнів в обласних 

олімпіадах, конкурсах профмайстерності. 

Висвітлення матеріалу на сайті ліцею. 

заступник 

директора з НВР 

Гречана О.І., 

методист 

Мелешкова Л.І., 

старший майстер 

Панченко З.В.  

жовтень 2017 – 

березень 2018 

 

Обговорення на 

нарадах при 

директорові, 

інструктивно-

методичних 

нарадах, педраді 

 

6.24 Підготовка до участі в ЗНО Наявність списків учінв, які зареєсирувалися 

до участі в ЗНО. Офрмлення в кабінетах 

куточків підготовки до ЗНО. Стан 

підготовки учнів до ЗНО при проведенні 

уроків і в позаурочеий час 

директора з НВР 

Гречана О.І., 

методист 

Мелешкова Л.І., 

вересень 2017-

травень 2018 

Обговорення на 

нарадах при 

директорові, 

інструктивно-

методичних 

нарадах, педраді 

 

6.25. Оздоровлення учнів у літній 

період 

Наявність списку учнів, які підлягають 

оздоровленню у літній період. Виявлення 

оздоровчих закладів, які приймуть учнів на 

оздоровлення 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Яловенко Н.М. 

квітень – 

травень 2018 

Обговорення на 

нарадах при 

директорові, 

інструктивно-

методичних 

нарадах, педраді 

 

 

 

 

 

 



   VІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

7.1. Робота педагогічної ради 

№ 

 

Зміст Термін  

Відповідаль- 

           ний 

  Відмітка  

про  

викон.       

7.1.1 

 

Затвердження складу педради, вибори секретаря 

педради на 2017/2018 навчальний рік 

серпень 

2017 

директор 

Ткаченко Н.Г. 

 

 

Про підсумки діяльності закладу у 2016/2017 

навчальному році та завдання педагогічного колективу 

на 2017/2018 навчальний рік 

 

директор 

Ткаченко Н.Г., 

заст. дир.з НВР 

Гречана О.І., 

заст.дир. з НВхР 

ЯловенкоН.М., 

методист  

Мелешкова Л.І. 

 

Затвердження плану роботи на 2017/2018 навчальний 

рік 

директор 

Ткаченко Н.Г. 
 

 Проведення атестаційної експертизи освітньої    

 діяльності ліцею з професії 5122 Кухар 7412 Кондитер; 

  5141 Перукар (перукар-модельєр); 7433 Кравець 

 7435 Закрійник 

 

директор 

Ткаченко Н.Г., 

заст. дир.з НВР 

Гречана О.І., 

заст.дир. з НВхР 

ЯловенкоН.М., 

методист  

Мелешкова Л.І. 

 

Стан підготовки ліцею до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

завгосп Клімова 

Р.І. 
 

7.1.2 

 

Аналіз контингенту учнів І курсу та умови адаптації  у 

навчальному закладі 

 

жовтень 

2017 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко 

Н.М.керівники 

груп 

 

Проблеми профорієнтаційної роботи та шляхи їх 

вирішення. 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І. 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

 Аналіз професійної підготовки учнів з професії  

«Перукар (перукар-модельєр)» та шляхи підвищення 

рівня професійної компетентності 

 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І. 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

Створення належних умов для дотримання учнями 

здорового способу життя як під час навчання так і в 

позаурочний час. 

 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

Керівник ф/в 

Новікова Т.А. 

Керівники 

гуртків 

 

 

7.1.3 

Підсумки роботи педколективу за I семестр 2017/2018 

навчального року 

 

січень 

2018 

директор 

Ткаченко Н.Г., 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І., 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М., 

методист  

Мелешкова Л.І. 
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Безпечні умови праці учасників навчально-виховного 

процесу 

 

інженер з ОП 

Лях. В.В. 

старший 

майстер 

Панченко З.В. 

 

Шляхи реалізації концепції національного виховання 

учнівської молоді, формування в неї національної 

самосвідомості. 

 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М 

бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

7.1.4 

 

Підготовка та проведення державної підсумкової 

атестації для учнів IIІ курсу 

березень 

2018 

 

 

методист  

Мелешкова Л.І. 

 

 

Роль бібліотеки в формуванні інформаційної 

культури учасників педагогічного процесу  

 

заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

Аналіз професійної підготовки учнів з професії 

«Кухар; кондитер» та шляхи підвищення рівня 

професійної компетентності. 

 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І. 

методист  

Мелешкова Л.І. 

 

7.1.1. Підсумки роботи педагогічного колективу над І етапом 

методичнї  теми «Від інноватики в освіті та на 

виробництві через майстерність педагога до 

формування компетентного учня та робітника» 

травень 

2018 

методист   

Мелешкова Л.І. 

голови м/к 

 

Про розподіл попереднього педнавантаження на 

2018/2019 навчальний рік. 

заст.дир.з НВР 

Гречана О.І. 
 

Про оздоровлення учнів у літній період заст.дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

 

 

7.2.Робота методичних комісій 
7.2.1. Скласти і затвердити плани роботи методичних 

комісій, творчих груп  на 2017/2018 навчальний рік. 

до 05.09. 

2017 

методист   

Мелешкова Л.І. 

голови м/к 

 

7.2.2. Обрати методичну тему для методичних комісій, 

кожного педагога в контексті методичної теми ліцею  

«Від інноватики в освіті та виробництві через 

майстерність педагога до формування компетентного 

учня та робітника» 

до 05.09. 

2017 

методист   

Мелешкова Л.І. 

голови м/к 

 

7.2.3. Скласти плани  роботи з самоосвіти до 15.09. 

2017 

методист   

Мелешкова Л.І. 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

7.2.4. Виявити потреби співробітників у науково-методичній 

інформації 

до 10.09. 

2017 

бібліотекар 

Дацко О.І. 
 

7.2.5. Організувати проведення перевірних контрольних 

робіт за текстами НМЦ ПТО, директорських 

контрольних робіт з предметів професійно-теоретичної 

підготовки 

вересень 

грудень 

2017 

квітень 

2018 

методист   

Мелешкова Л.І. 

голови м/к 

 

7.2.6. Розробити заходи по ліквідації прогалин у знаннях 

учнів за результатами вхідного діагностування 

навчальних досягнень І курсу 

жовтень 

2017 

голови м/к 

викладачі 
 

7.2.7. Організувати і провести відкриті уроки, предметні 

тижні згідно  «Єдиного плану методичної роботи» 

протягом 

року 

методист   

Мелешкова Л.І. 

голови м/к 

 



 50 

7.2.8. Організувати роботу з дооформлення й поповнення 

навчальним обладнанням кабінетів і майстерень. 

протягом 

року 

голови м/к 

 

 

 

7.2.9 Надавати практичну допомогу педагогам у роботі над 

удосконаленням комплексного методичного 

забезпечення предметів і професій 

постійно методист   

Мелешкова Л.І. 

голови м/к 

 

7.2.10 Провести моніторинг навчальних досягнень учнів січень 

2018 

червень 

2018 

методист   

Мелешкова Л.І. 

голови м/к 

 

7.2.11 Проводити семінари-практикуми (у формі круглих, 

проблемних столів, дискусій) з питань педагогіки, 

психології, методики проведення уроків 

І раз на 

квартал 

методист   

Мелешкова Л.І. 

голови м/к 

 

7.2.12 Впроваджувати передовий досвід кращих викладачів і 

майстрів в/н ліцею (Ткаченко Н.Г., Ожго Л.К.,  

Борисенко Н.В., Шарикіної А.С.) і міста 

постійно педколектив  

7.2.13 Приймати участь у роботі обласних постійно діючих 

семінарів, шкіл передового і позитивного 

педагогічного досвіду,  вебінарів, педагогічних тижнів, 

педагогічних читань 

 

постійно педколектив  

7.2.14 Провести педчитання за темою «Урок як засіб розвитку 

творчої особистості викладача і учня» 

січень, 

2018  

методист 

Мелешкова Л.І. 
 

7.2.15 Впроваджувати сучасні освітні і виробничі технології 

(інтерактивні, проектні, ІКТ) у навчально- виховний 

процес, передові технології у виробничий процес  

постійно педколектив 

 
 

7.1.16 Організувати звіти голів м/к з проведеної роботи над  

методичною темою 

червень 

2018 

методист 

Мелешкова Л.І. 
 

7.1.17 Діагностична діяльність: 

- розробка діагностичних карт; 

- заповнення діагностичних карт; 

- аналіз діагностичних карт; 

- індивідуальні бесіди з педагогами; 

- аналіз навчально – пануючої документації; 

- аналіз відвіданих уроків; 

 

вересень 

2017 

 

 

протягом 

року 

 

методист 

Мелешкова Л.І 

 

голови м/к 

 

7.3.  Інструктивно-методичні наради з викладачами 

    

7.3.1. 

1. Підсумки за 2016/2017 н.р., задачі на новий 

навчальний рік. 

2. Вимоги щодо навчальних планів, програм, облікової 

та звітної документації. Методичні рекомендації 

МОНУ щодо викладання предметів загальноосвітньої 

підготовки у 2017/2018 навчальному році.  

3. Узгодження термінів проведення відкритих уроків, 

предметних тижнів  

4. Інформація про проведення перевірних  контрольних 

робіт на І курсі за текстами НМЦ ПТО. 

5. Про підготовку ККР щодо проведення атестаційної 

експертизи освітньої діяльності ліцею з професій: 

 5122 Кухар; 7412 Кондитер; 

 5141 Перукар (перукар-модельєр); 

 7433 Кравець 7435 Закрійник 

вересень 

2017 

директор 

Ткаченко Н.Г. 

заст. дир.з НВР  

Гречана О.І. 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

 

 

 

заст. дир.з НВР  

Гречана О.І. 

 

 

7.3.2. 1. Педагогічна діагностика розвитку пізнавальних та 

навчальних можливостей учнів І курсу, аналіз рівня 

базових знань за результатами вхідного  

діагностування. Заходи по підвищенню якості знань 

1. Підготовка і проведення ліцейних олімпіад з 

жовтень 

2017 

 

голови м/к 
                                      

 

методист 
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загальноосвітніх предметів. 

2. Атестація педагогічних працівників – іспит на 

компетентність 

4. Інформація про проведення профорієнтації в школах 

міста і області. 

 

Мелешкова Л.І. 

заст. дир. з НВхР  

 Яловенко Н.М. 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

7.3.3. 1.Вивчення інструктивно-методичних документів.  

2. Професійна майстерність педагога-запорука якісної 

фахової підготовки майбутніх робітників 

3.Стан ведення навчально-плануючої, облікової і 

звітної документації  

4. Обмін досвідом роботи з удосконалення навчально – 

виховного процесу засобами впровадження ІКТ 

листопад 

2017 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І. 

заст. дир. з НВхР   

 Яловенко Н.М. 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

голова м/к 

викладачі 

 

7.3.4.  1.Підготовка і проведення семестрової атестації. 

2.Звітна документація за І семестр 2017/2018 н.р. 

3. Реалізація самостійної діяльності учнів на уроках 

професійно-теоретичної підготовки як шлях до 

формування компетентної особистості. 

4. Аналіз проблемних питань у роботі з обдарованими 

учнями. Стан підготовки учнів до обласних олімпіад із 

загальноосвітньої підготовки 

грудень 

2017 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І. 

методист 

Мелешкова Л.І. 

викладачі 

голови м\к 

 

7.3.5. 1.Підсумки успішності учнів за І семестр 2017/2018 

н.р. Завдання викладачів на ІІ семестр 2017/2018 н.р. 

 2. Робота по попередженню пропусків навчальних 

занять і збереження контингенту учнів  

3. Формування сприятливого психологічного клімату 

уроку – важлива умова підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу. 
4. Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта - реальні 

шляхи підвищення професійної майстерності педагога 

січень 

2018 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І. 

 

заст.дир.з НВхР  

Яловенко Н.М. 

методист  

Мелешкова Л.І. 

викладачі 

 

 

7.3.6. 1. Контрольно-аналітична діяльність за станом 

викладання предметів загальноосвітнього циклу 

 2.Завдання викладачів у період екзаменаційного 

повторення, підготовки учнів щодо участі їх в ЗНО. 

 3. Результати участі в обласних олімпіадах із 

загальноосвітніх предметів. 

4. Інтернет-ресурси як засіб підвищення ефективності 

уроків загальноосвітньої підготовки 

лютий 

2018 

голови м/к 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

методист 

Мелешкова Л.І 

 

 

7.3.7. 1.Аналіз успішності учнів ІІІ курсу.  

2. Роль бібліотеки у формуванні інформаційного 

простору педагогів та учнів. 

 3.Стан профорієнтаційної роботи 

 4.Вивчення «Положення про порядок організованого 

закінчення 2017/2018 навчального року і проведення 

державної підсумкової атестації» 

 

березень 

2018 

Мелешкова Л.І. 

бібліотекар 

Дацко О.І. 

заст. дир.з НВхР   

 Яловенко Н.М. 

методист 

викладачі 

 

 

7.3.8.  1. Інформація про реєстрацію, підготовку учнів до 

участі в ЗНО 

 3.Стан проведення профорієнтаційної роботи у ліцеї 

(проведення дня відкритих дверей, екскурсій) 

 4. Формування інформаційної та комунікаційної 

компетентностей учнів ліцею  

5. Інформація про проведення відкритих уроків 

теоретичного навчання 

квітень 

2018 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

заст. дир. з НВхР   

 Яловенко Н.М. 

викладачі 

 

голови м/к 

 



 52 

7.3.9. 1.Про організоване закінчення навчального року. 

2. Роль методичних комісій в удосконаленні методів і 

нових форм проведення уроку. 

3. Інформація про роботу педагогів над методичною 

темою 

4. Моніторинг результатів ДПА у випускних групах 

травень 

2018 

  

методист 

Мелешкова Л.І. 

голови м/к 

викладачі 

 

7.3.10 1. Аналіз проведення методичних заходів. 

2. Моніторинг стану викладання предметів. 

3. Підготовка до ремонту кабінетів. 

4. Звітна документація за навчальний рік. 

червень 

2018 

методист 

Мелешкова Л.І. 

голови м/к 

завгосп 

Клімова Р.І. 

 

7.4. Інструктивно-методичні наради з майстрами в/н 

7.4.1. 1. Підсумки за 2016/ 2017 н.р., задачі на новий 

навчальний рік. 

2. Підготовка навчально-плануючої документації до 

нового навчального року. 

3. Вимоги до заповнення і ведення журналів з в/н. 

4. Узгодження термінів проведення відкритих уроків, 

тижнів професій. 

5. Укладання  багатосторонніх договорів про 

працевлаштування випускників груп № 2-01,2-02, 2-

03,31,32,33,СЗ-31 між замовниками кадрів, фізичною 

особою та навчальним закладом. 

серпень, 

вересень 

2017 

 старший   

 майстер 

Панченко З.В. 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

 

 

заст. дир.з НВР 

Гречана О.І. 

 

 

7.4.2. 1. Ведення плануючої документації. 

2. Проведення інструктажів з безпеки 

життєдіяльності  з учнями на робочих місцях. 

3. Стан професійно-практичної підготовки у групах з 

професій «Кушнір-розкрійник; кравець», «Кравець» 

4. Обговорення планів роботи гуртків технічної 

творчості  за професіями. 

5. Укладання договорів з підприємствами на 

проходження виробничої практики на підприємствах 

з професії «Кухар; кондитер» (група 2-02). 

жовтень 

2017 

 старший   

 майстер   

 Панченко З.В. 

інженер з 

охорони праці 

Січкар В.П. 

 

заст. дир.з 

НВР 

Гречана О.І. 

 

7.4.3. 1. Про впровадження передового педагогічного  

досвіду. 

2. Виконання послуг для населення. 

 

листопад 

2017  

лютий 

2018 

 старший    

 майстер   

 Панченко З.В. 

майстри в/н 

 

7.4.4. 1.Виконання плану виробничої діяльності у групах за І 

семестр . 

2. Підготовка звітної документації за І семестр. 

3. Про підготовку дидактичних матеріалів до ІІ 

випуску «Збірника методичних ідей» 

 

грудень 

2017 

заст. дир.з НВР  

Гречана О.І. 

 старший   

 майстер   

 Панченко З.В. 

майстри в/н 

 

7.4.5. 1. .Підсумки успішності учнів за І семестр. 

2.Підготовка плануючої документації на ІІ семестр, 

загальні вимоги. 

3.Підготовка до ДКА у групі 2-01, 2-02,2-03 

4. Обговорення плану проведення тижня з професії 

«Кушнір-розкрійник; кравець» 

січень 

2018 

заст. дир.з НВР  

Гречана О.І. 

  старший  

 майстер  

 Панченко З.В. 

 

 

7.4.6. 1. Про проведення відкритих уроків. 

2. Робота школи  молодого майстра. 

3.Конкурси фахової майстерності серед кращих учнів 

ліцею. 

5.Підготовка експонатів на обласну виставку технічної 

творчості 

лютий 

2018 

 старший   

 майстер  

 Панченко З.В. 

майстри в/н 
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7.4.7. 1. Укладання договорів з підприємствами на 

виробничу практику групи 1, 2,3,4, 21, 22, 23, 01 

2. Графіки переміщення учнів по робочих місцях на 

підприємствах  згідно  детальної програми, навчальних 

планів і програм.   

3. Охорона праці у навчальних лабораторіях та 

майстернях. 

 

березень 

2018 

заст. дир.з НВР  

Гречана О.І. 

 старший    

 майстер   

 Панченко З.В. 

майстри в/н 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

 

7.4.8. 1. Переддипломна практика у групах 31, 32, 33  

2.Про проведення персонального розподілу учнів 

випускних груп. 

2.Проведення пробних кваліфікаційних робіт у групах. 

3.Плануюча документація: графіки переміщення по 

робочих місцях, детальна програма, плани уроків на 

день, щоденники, наряди, виробничі характеристики 

на учнів(згідно кваліфікації) 

квітень 

2018 

 старший   

 майстер 

Панченко З.В. 

 

заст. дир.з НВР  

Гречана О.І. 

 

 

7.4.9. 1.Поетапна атестація учнів І і ІІ курсів. 

2.Профорієнтаційна робота. 

3.Відвідування гуртожитку. 

4.Послуги населенню.  

5.Укладання  багатосторонніх договорів про 

працевлаштування випускників груп № 31, 32, 33 між 

замовниками кадрів, фізичною особою та навчальним 

закладом. 

Державна кваліфікаційна атестація у групах ІІІ курсу 

травень –

червень 

2018 

заст. дир.з 

НВР  

Гречана О.І. 

 

 старший  

 майстер  

 Панченко З.В. 

майстри в/н 

 

   7.5. Організація  інноваційної  діяльності  педагогів ліцею 

 

7.5.1. Видати наказ про здійснення  інноваційної діяльності 

педагогів ліцею у 2017/2018 н.р. Створити творчу групу 

вересень  

2017 

директор 

Ткаченко Н.Г. 

 

 

7.5.2. Педагогам ліцею розробляти методичні матеріали з 

використанням інноваційних технологій (інтерак- 

тивних, інформаційно-комунікаційних, проектних, 

ігрових)  та використовувати їх у навчально-виховному 

процесі 

протягом 

року 

педагоги   

7.5.4.  Під час відвідування уроків аналізувати результати 

інноваційної діяльності педпрацівників 

протягом 

року 

директор 

Ткаченко Н.Г. 

заст. дир.з НВР  

Гречана О.І. 

методист 

Мелешкова Л.І. 

  старший   

  майстер  

  Панченко З.В. 

 

7.5.6. Оновити банк педагогічних інновацій, ефективного  

педагогічного досвіду  педагогів ліцею 

червень 

2018 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

7.5.7. Питання  інноваційної діяльності розглянути  на  

педагогічних радах (січень, травень 2018року), нарадах 

при директорові, інструктивно-методичних нарадах  

згідно 

плану 

директор 

Ткаченко Н.Г. 

заст. дир. з НВР  

Гречана О.І. 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

7.5.8. На засіданнях методичних комісій педагогам ліцею 

звітувати  щодо впровадження інновацій  у навчально-

виховний процес за результатами навчального року 

червень 

2018 

педагоги   
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7.5.9. Провести  виставку-огляд методичних і дидактичних 

матеріалів, розроблених педагогами ліцею,  за темою 

«Досвід – джерело педагогічної майстерності» 

червень 

2018 

голови м/к 

 

 

7.5.10. Педагогам ліцею в своїй роботі використовувати 

Іnternet ресурси - хмарні технології, Google диски. 

постійно педагоги  

7.5.11. Головам методичних комісій оформити буклети з 

використання інноваційних технологій в навчально-

виховному процесі 

червень 

2018 

голови м/к 

 

 

7.5.2. Розробити заходи щодо вивчення, впровадження та 

поширення педагогічних інновацій та відобразити їх в 

річному плані на 2017/2018н.р.  

червень 

2018 

директор 

Ткаченко Н.Г. 

заст. дир. з НВР  

Гречана О.І. 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

7.5.3.  Під час відвідування уроків аналізувати результати 

інноваційної діяльності педпрацівників 

протягом 

року 

директор 

Ткаченко Н.Г. 

заст. дир.з НВР  

Гречана О.І. 

методист 

Мелешкова Л.І. 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

7.5.6. Оновити банк педагогічних інновацій, ефективного  

педагогічного досвіду  педагогів ліцею 

червень 

2018 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

7.5.7. Питання  інноваційної діяльності розглянути  на  

педагогічних радах (січень, травень 2018року), нарадах 

при директорові, інструктивно-методичних нарадах  

згідно 

плану 

директор 

Ткаченко Н.Г. 

заст. дир. з НВР  

Гречана О.І. 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

7.6. Забезпечення моніторингу роботи з працівниками ліцею 

7.6.1. Видати наказ щодо проведення моніторингу роботи 

працівниками ліцею за визначеними напрямками: 

 моніторинг навчальних досягнень учнів за 

результатами семестру і навчального року; 

 моніторинг результативності загальної середньої 

освіти ( вхідне і вихідне діагностування); 

 моніторинг результатів  участі учнів у обласних 

олімпіадах і конкурсах фахової майстерності; 

 моніторинг підсумків ДПА і ДКА; 

 моніторинг участі учнів у ЗНО; 

 моніторинг професіоналізму педагогів (участь у 

ліцейних і обласних методичних заходах, 

конкурсах); 

 моніторинг інформаційно-методичного 

забезпечення  навчального процесу; 

 моніторинг працевлаштування випускників; 

 моніторинг зайнятості учнів у гуртках, 

спортивних секціях; 

 моніторинг психологічного супроводу навчально-

виховного процесу  

вересень  

2017 

 

 

 

директор 

Ткаченко Н.Г.- 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І. 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

методист 

Мелешкова Л.І. 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

 

 

7.6.2. Провести моніторинг стану викладання предметів 

загальноосвітньої і професійно-теоретичної підготовки 

червень 

2018 

методист 

Мелешкова Л.І. 
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7.6.3. Під час проведення моніторингу застосовувати ІКТ для 

збереження інформації у табличному і графічному 

вигляді 

протягом 

року 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

 

7.6.4. Для  проведення моніторингу впроваджувати електронні 

форми роботи (кваліметричні моделі, форми для 

узагальнення даних)  

протягом 

року 

заст. дир.з НВР 

 Гречана О.І 

методист  

Мелешкова Л.І. 

 

7.6.5. Результати моніторингу розглянути: 

 на засіданні педради; 

 нарадах при директорові, інструктивно-

методичних нарадах, засіданнях методичних 

комісій 

 

березень, 

травень    

2018 

протягом 

року 

директор 

Ткаченко Н.Г. 

методист 

Мелешкова Л.І 

голови м/к 

 

7.6.6.  В аналітичній частині річного плану відображати 

результати моніторингу 

травень 

2018 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І. 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

методист 

Мелешкова Л.І. 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

7.6.7 Скласти адресні рекомендації педагогам, які випливають 

із висновків моніторингу 

червень 

2018 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І. 

заст. дир.з НВхР 

Яловенко Н.М. 

методист 

Мелешкова Л.І. 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

 

 

VІІІ.  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

8.1. Направити на курси підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників ліцею згідно перспективного 

графіку  

за 

графіком 

директор 

Ткаченко Н.Г. 

заст. дир. НВР  

Гречана О.І. 

 

8.2. Провести діагностування педагогів з метою вивчення 

інформаційних запитів педпрацівників  

 

вересень 

2017 

методист 

Мелешкова Л.І. 
 

8.3. Провести анкетування, діагностування педагогічного 

рівня викладачів і майстрів в/н 

вересень 

2017 

методист 

Мелешкова Л.І. 
 

8.4. Організувати стажування майстрів в/н на виробництві з 

метою вивчення сучасних технологій, матеріалів, 

техніки 

за 

графіком 

заст. дир.з НВР  

Гречана О.І. 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

8.5. Забезпечити проведення комплексу заходів з атестації 

педагогічних працівників ліцею 

за планом 

роботи 

атестацій-

ної 

комісії 

директор 

Ткаченко Н.Г. 
 

8.6. Провести моніторинг методичної роботи викладачів, 

майстрів в/н за 2017/2018 н.р. 

за планом 

роботи 

атестацій

ної 

комісії 

директор 

Ткаченко Н.Г. 
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8.7. Участь педагогів ліцею в роботі постійно діючого 

семінару-практикуму викладачів і майстрів в/н: 

 Урок як засіб розвитку творчої особистості педагога 

і учня; 

 Розвиток професійної компетентності педагогів: 

можливості, механізми, проблеми; 

 Інноваційні технології - шлях до формування 

компетентного педагога і учня;  

 Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта - 

реальні шляхи підвищення професійної 

майстерності педагога. 

 

 

жовтень 

2017 

грудень 

2017 

лютий 

2018 

 

травень 

2018 

 

 

Ожго Л.К. 

Смірнова С.В.  

Пашнєва Н.П. 

Полякова Л.І. 

Шарикіна А.С. 

Божко Р.С.    

Борисенко Н.В. 

Шарикіна А.С. 

 

 

8.8. Участь у роботі науково-практичних і науково-

методичних конференцій у ліцеї: 

 Використання новітніх технологій при підготовці 

кваліфікованих робітників: Методика. Практика. 

Досвід. 

 Обмін досвідом роботи 

 

 

січень 

2018 

 

червень 

2018 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І. 

заст. дир. з НВхР 

Яловенко Н.М. 

методист 

Мелешкова Л.І. 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

8.9.  Організувати наставництво для молодих педагогів 

(закріплення, планування роботи, проведення школи 

молодого педагога) 

 

постійно методист 

Мелешкова Л.І.       

 

 

8.10. Організувати роботу щодо проведення відкритих та 

експериментальних уроків з теоретичного  і  

виробничого  навчання, взаємовідвідування уроків (за 

окремим планом) 

протягом 

року 

методист 

Мелешкова Л.І.       

 

 

8.11. Участь педагогів у педагогічних читаннях «Урок як 

засіб розвитку творчої особистості викладача і учня» 

 

січень 

2018 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І. 

методист 

Мелешкова Л.І. 

старший майстер 

Панченко З.В.  

викладачі 

майстри в/н 

 

8.12 Організувати роботу школи передового педагогічного 

досвіду  

протягом 

року  

методист 

Мелешкова Л.І. 

викладачі 

 Ожго Л.К. 

Борисенко Н.В. 

 

8.13 Організувати проведення  індивідуальних і групових 

 консультацій для педпрацівників ліцею 

за 

окремим 

планом 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

 

8.14 Забезпечити умови для проведення самоосвітньої 

діяльності педагогів ліцею, індивідуальної методичної 

роботи 

постійно методист 

Мелешкова Л.І. 

 

 

8.15 Забезпечити участь педагогів у роботі обласних  

секцій, семінарів,  конференцій, педчитань, вебінарів 

протягом 

року 

методист 

Мелешкова Л.І. 

 

 

8.16 Створити умови для вивчення педпрацівниками 

сучасних педагогічних і виробничих технологій, 

обладнання, техніки 

постійно директор 

Ткаченко Н.Г. 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І. 

методист 

Мелешкова Л.І. 
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IX. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

9.1. Забезпечувати ліцей законодавчими актами та 

нормативно-технічною документацією з питань 

охорони праці. 

постійно адміністрація 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

 

9.2 Забезпечувати кабінет охорони праці нормативними 

актами і документацією з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, 

електробезпеки, а також науково-методичними 

матеріалами. 

постійно адміністрація 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

 

9.3 Переглянути (розробити), ввести в дію інструкції з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності для 

працівників та учнів ліцею. 

протягом  

року 

керівники 

структурних 

підрозділів 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

 

9.4 Перевірити наявність посадових інструкцій для 

працівників відповідно до вимог нормативних актів. 

постійно інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

 

9.5 Скласти і затвердити у директора Перелік професій та 

посад працівників, на які розроблені (переглянуті) 

інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

протягом 

року 

керівники 

структурних 

підрозділів 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

 

9.6 Видати та довести до відома всіх працівників накази 

«Про організацію роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності в ліцею», «Про призначення 

відповідальних за протипожежну безпеку, 

електробезпеку, безпечну експлуатацію будівель і 

споруд». 

до 

01.09.2017 

адміністрація 

інженер з 

орони праці 

Лях В.В. 

 

9.7 Проводити обстеження робочих місць на виробництві 

перед виробничою практикою учнів. 

постійно комісія  

9.8 Здійснити перевірку готовності ліцею до нового 

навчального року, оформити акт готовності ліцею, 

актів-дозволів на проведення занять в навчальних 

кабінетах, в майстернях і лабораторіях, актів-

випробувань спортивних снарядів, іншого обладнання 

та устаткування.  

до 

01.09.2017 

адміністрація 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

комісія 

 

9.9 Підготувати ліцей до опалювального сезону 

(документація). 

квітень- 

вересень 

2018 року 

завідуюча 

господарством 

Клімова Р.І. 

 

9.10 Розробити заходи щодо підготовки ліцею до роботи в 

осінньо-зимовий період. 

1 квартал 

щорічно 

 

адміністрація 

завідуюча 

господарством 

Клімова Р.І. 

 

9.11 Своєчасно проводити розслідування кожного 

нещасного випадку (в побуті та під час навчально-

виховного процесу) з працівниками закладу відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

після 

кожного 

випадку 

адміністрація 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

 

9.12 Розробити план заходів щодо підготовки та 

обладнання приміщень ліцею до нового навчального 

року. 

1 квартал 

щорічно 

адміністрація 

завідуюча 

господарством 

Клімова Р.І. 
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9.13 Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності з новопризначеними працівниками. 

постійно адміністрація 

інженер з 

охорони праці 

ЛяхВ.В. 

 

9.15 Провести навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності з 

працівниками ліцею. 

січень 

2018 року 

комісія  

9.16 Проводити вступний інструктаж з охорони праці з 

працівниками, які прийняті на роботу.   

постійно інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

 

9.17 Проводити повторний інструктаж з охорони праці: 

- з педагогічними працівниками, спеціалістами, 

робітниками; 

- з робітниками, які виконують роботи підвищеної 

небезпеки. 

 

2 рази  

на рік 

1 раз на 

квартал 

 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

 

9.18 Проводити цільові та позапланові інструктажі з 

охорони праці відповідно до вимог нормативних актів. 

протягом 

року 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

 

 

9.19 Надавати консультативну допомогу працівникам ліцею 

з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

постійно інженер з 

охорони праці  

Лях В.В.. 

 

9.20 Провести навчання з працівниками ліцею щодо 

порядку проведення інструктажів з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, згідно наказу 

Держгірпромнагляду України «Типового Положення 

про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці» від 26.01.2005 №15. 

щорічно інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

 

9.21 Розглядати питання з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності: 

 на педраді: 

- «Про стан роботи з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності за 1 семестр 2017/2018 навчального 

року» 

1 квартал  

щорічно 

адміністрація 

керівники 

структурних 

підрозділів 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

голова 

профспілки 

Смірнова С.В. 

 

 на нараді при директорі: 

- «Про виконання наказу про організацію роботи з 

охорони праці»; 

- «Про стан виробничого та побутового травматизму 

учасників навчально-виховного процесу». 

щотижне

во 

адміністрація 

керівники 

структурних 

підрозділів 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

голова 

профспілки 

Смірнова С.В. 

 

 на зборах трудового колективу: 

- «Про стан роботи з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності за 1 семестр 2017/2018 

навчального року»; 

- «Про виконання заходів, зазначених у розділі  

Охорона праці колдоговору». 

 

1 квартал 

щорічно 

адміністрація 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

голова 

профспілки 

Смірнова С.В. 
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9.22 Проводити в закладі «Тиждень охорони праці», який 

завершати заходами святкування «Всесвітнього дня 

охорони праці» (за окремим планом). 

щорічно інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

 

9.23 Проводити в закладі «Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності» (за окремим планом). 

щорічно інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

 

9.24 Призначити відповідального за безпечний стан 

будівель і споруд, ознайомити з обов’язками, 

організувати його спеціальне навчання.  

липень 

2017 року 

адміністрація 

завідуюча 

господарством  

Клімова Р.І. 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

 

 

 

 

9.25 Перевірити та впорядкувати територію ліцею й 

усунути всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни 

тощо). 

до  

01.09.2017 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

завідуюча 

господарством 

Клімова Р.І. 

 

 

 

9.26 Проводити систематичні спостереження за станом 

спортивного залу, актового залу, виробничих будівель 

та інших споруд ліцею.    

постійно завідуюча 

господарством 

Клімова Р.І. 

 

 

 

9.27 Організувати проведення загального огляду будівель і 

споруд ліцею. 

восени, 

щорічно 

комісія 

завідуюча 

господарством 

Клімова Р.І. 

 

9.28 Скласти річний план-графік проведення планово-

запобіжних ремонтів в ліцеї. 

постійно адміністрація 

Завідуюча 

господарством 

Клімова Р.І. 

 

 

 

9.29 Проводити поточний ремонт виробничих будівель і 

споруд (дах) з метою підтримання початкових 

експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її 

окремих конструкцій. 

відповідно 

до графіка 

робіт 

завідуюча 

господарством 

Клімова Р.І. 

 

9.30 Проводити утеплення приміщень ліцею (за 

необхідністю засклити вікна, відремонтувати двері, 

заклеїти щілини вікон тощо). 

до  

01.10.2017 

Завідуюча 

господарством 

Клімова Р.І. 

 

 

 

 

9.31 Призначити відповідального за електрогосподарство, 

ознайомити з обов’язками, організувати його 

спеціальне навчання.  

липень 

2017 року 

адміністрація 

завгосп 

Клімова Р.І. 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

 

9.32 Організувати проведення електротехнічних вимірів 

опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції 

електромережі, стану системи внутрішнього контуру 

заземлення, а також окремого зазначення на 

відповідність підключення заземлення 

блискавковідведення. 

щорічно адміністрація 

завгосп 

Клімова Р.І. 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

 

9.33 Забезпечити утримання електромереж, 

електрообладнання, електросилових шаф, 

освітлювальних електрощитів відповідно до вимог 

нормативних актів. 

постійно завгосп 

Клімова Р.І. 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 
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9.34 Перевірити наявність схеми електропостачання, 

паспорта заземлюючого пристрою та робочої схеми 

занулення електрообладнання ліцею. 

постійно завгосп 

Клімова Р.І. 

Інженер з ОП 

 

 

 

9.35 Забезпечити робочі місця засобами захисту від 

ураження електрострумом (діелектричні килимки, 

спеціальне взуття, рукавиці, інструменти з 

ізольованими ручками). 

постійно адміністрація, 

завгосп 

Клімова Р.І., 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

9.36 Провести огляд світильників, замінити лампи, що 

перегоріли, або ті, що не відповідають нормам 

експлуатації (за окремим планом). 

періодично завгосп 

Клімова Р.І. 

 

9.37 Організувати проведення випробування засобів 

індивідуального захисту від ураження електричним 

струмом. 

постійно завгосп 

Клімова Р.І. 

 

9.38 Відремонтувати несправні електророзетки, 

електровимикачі. Перевірити засови для того, щоб 

закривати  кришки електричних (щитків) коробок. 

до  

01.09.2017 

завгосп 

Клімова Р.І. 

 

 

 

9.39 Перевірити стан електричних розеток та відповідність 

написів (220В) біля кожної з них.  

до  

01.09.2017 

завгосп 

Клімова Р.І. 

 

9.40 Провести опосвідчення технічного стану 

електроустановок споживачів. 

щорічно комісія 

 

 

9.41 Заключити договір на вивезення та утилізацію 

люмінесцентних ламп ліцею. 

постійно адміністрація 

завгосп 

Клімова Р.І. 

 

9.42 Проводити інструктажі з охорони праці для 

працівників, які використовують у трудовому процесі 

електрообладнання та електроустаткування з 

реєстрацією у відповідному журналі. 

постійно керівники 

структурних 

підрозділів 

 

 

9.43 Проводити спеціальне навчання і перевірку знань з 

працівниками стосовно дотримання заходів 

електробезпеки на 1 групу допуску. 

щорічно завгосп  

Клімова Р.І.,  

інженер з 

охорони працйі    

Лях В.В. 

 

9.44 Проводити спеціальне навчання і перевірку знань з 

працівниками стосовно дотримання правил безпеки 

при роботі з переносним електроінструментом. 

щорічно завгосп 

Клімова Р.І., 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

 

9.45 Організувати проведення обов’язкового медичного 

огляду учнів та працівників відповідно до вимог 

законодавчих актів. 

постійно адміністрація 

медичний 

працівник 

 

9.46 Забезпечити працівників знешкоджувальними 

миючими засобами, спецодягом, спецвзуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту. 

постійно завгосп 

Клімова Р.І. 

 

9.47 Перевірити забезпечення укомплектованості 

структурних підрозділів ліцею медичними аптечками 

(кабінети фізики, хімії, біології, інформатики, Захисту 

Вітчизни, майстерні, лабораторії, спортивна зала). 

до  

01.09.2017 

адміністрація 

медичний 

працівник 

голова 

профспілки 

Смірнова С.В. 

 

9.48 Забезпечити роботу санітарно-побутових приміщень 

ліцею. 

постійно завгосп 

Клімова Р.І. 
 

9.49 Забезпечити дезінфекцію приміщень ліцею. постійно завгосп 

Клімова Р.І., 

медичний 
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працівник 

9.50 Забезпечити дератизацію та дезінсекцію приміщень 

ліцею. 

щомісячно завгосп 

Клімова Р.І., 

медичний 

працівник 

 

9.51 Заключити договір на вивезення сміття з території 

ліцею. 

постійно адміністрація 

завгосп 

Клімова Р.І. 

 

9.52 Організувати в ліцеї безпечний питний, повітряний, 

температурний та світловий режими. 

постійно адміністрація 

завгосп 

Клімова Р.І., 

медичний 

працівник 

 

9.53 Призначити відповідального за пожежну безпеку в 

ліцеї, ознайомити з обов’язками, організувати його 

спеціальне навчання.  

липень 

2017  

адміністрація 

завгосп 

Клімова Р.І. 

 

9.54 Уточнити план та графічну схему евакуації учасників 

навчально-виховного процесу на випадок пожежі. 

до  

01.09.2017 

завгосп 

Клімова Р.І. 

 

9.55 Провести практичне заняття з учасниками навчально-

виховного процесу з відпрацюванням плану евакуації 

закладу на випадок пожежі (за окремим планом). 

4 квартал 

2017 

року, 

1 квартал 

2018 року 

адміністрація 

завгосп 

Клімова Р.І. 

 

9.56 Провести заняття щодо правил користування 

первинними засобами пожежогасіння. 

4 квартал 

2017 

року, 

1 квартал 

2018 року 

адміністрація 

завгосп 

Клімова Р.І. 

 

9.57 Провести ревізію укомплектування пожежного щита. 1 квартал 

2018 року 

адміністрація 

завгосп 

Клімова Р.І. 

 

9.58 Проводити з працівниками інструктажі з 

протипожежної безпеки. 

протягом 

року 

завгосп  

Клімова Р.І. 

 

 

9.59 Ознайомити працівників з порядком оповіщення про 

пожежу в ліцеї. 

січень  

2018  

адміністрація 

завгосп 

Клімова Р.І. 

 

9.60 Перевірити у сторожів ліцею список оповіщення 

посадових осіб ліцею на випадок пожежі із 

зазначенням їх домашніх (мобільних) телефонів, 

адресу проживання. 

постійно адміністрація 

завгосп 

Клімова Р.І. 

 

9.61 Видати накази: 

«Про протипожежний режим в ліцеї»; 

«Про заборону паління в ліцеї». 

до 

01.09.2017 

адміністрація 

завгосп 

Клімова Р.І. 

 

9.62 Забезпечити утримання шляхів евакуації у 

відповідності до вимог Правил пожежної безпеки в 

Україні. 

постійно завгосп 

Клімова Р.І. 

 

9.63 Видати наказ «Про організацію харчування у ліцеї». до 

01.09.2017 

адміністрація 

 

 

9.64 Зберігати добові проби готових страв у холодильнику 

відповідно до вимог нормативних актів. 

постійно медичний 

працівник 

шеф-кухар 

Сиза Т.Г. 

 

9.65 Здійснити бракераж сирої та готової продукції, 

результати заносити до відповідного журналу. 

постійно медичний 

працівник 
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шеф-кухар 

Сиза Т.Г. 

9.66 Вести необхідну документацію відповідну до вимог 

ДсанПіН щодо харчування в навчальному закладі. 

постійно медичний 

працівник 

шеф-кухар 

Сиза Т.Г. 

 

9.67 Здійснювати контроль за станом охорони праці, 

безпеки життєдіяльності в ліцеї. 

постійно адміністрація 

керівники 

структурних 

підрозділів 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

голова 

профспілки 

Смірнова С.В. 

 

9.68 Перевірити готовність ліцею до нового навчального 

року. 

липень, 

серпень 

2017 

комісія  

9.69 Перевірити наявність актів-дозволів на проведення 

занять у кабінетах, спортивному залі, майстернях та 

лабораторіях ліцею з актами перевірки стану 

обладнання, устаткування, спортивних снарядів тощо. 

червень 

2017 

комісія  

9.70 Проводити в ліцеї внутрішній аудит з питань охорони 

праці в рамках Тижня охорони праці. 

квітень 

щорічно 

комісія  

9.71 Проводити перевірку журналів інструктажів з охорони 

праці, планів робіт, іншу документацію з питань 

охорони праці. 

періодично інженер з 

охорони праці 

Лях В.В. 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

9.72 Надавати матеріали, документи, звіти під час контролю 

та перевірки стану охорони праці, безпеки 

життєдіяльності в ліцеї. 

на протязі 

навчально-

го року 

адміністрація 

інженер з 

охорони праці 

Лях В.В.,  

завгосп 

Клімова Р.І. 

 

Х. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 

10.1 Провести списання застарілих ТЗН серпень 

2017 

викладачі  

10.2 Придбати необхідні ТЗН, таблиці, диски з програмами протягом 

року 

викладачі  

10.3 Укомплектувати кабінети та майстерні необхідними 

меблями 

до 01.09. 

2017 

завгосп 

Клімова Р.І. 

 

10.4. Укомплектувати кабінети та майстерні необхідними 

програмами, підручниками, посібниками 

до 

1.09.2017 

методист 

Мелешкова Л.І., 

бібліотекар  

Дацко О.І. 

 

10.5 Придбати необхідну кількість кушнірських ножів та 

волосозаправок 

до 

1.09.2017 

старший 

майстер 

Панченко З.В. 

майстри в/н 

 

10.6 Оновити куточки з охорони праці для майстерень з 

професій «Кушнір-розкрійник; кравець» 

до 

01.09.2017 

старший 

майстер 

Панченко З.В. 
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майстри в/н 

10.7. Придбати необхідну методичну літературу для всіх 

професій 

протягом 

року 

бібліотекар 

Дацко О.І. 

 

10.8 Розробити і виготовити необхідний роздатковий 

матеріал для всіх професій, навчальні посібники з тем 

програми, інструкційно-технологічні картки   

протягом 

року 

майстри в/н, 

викладачі  

 

10.9 Офрмити стендами кабінет предметів професійно-

теоретичної підготовки з професії „Кухар; кондитер”, 

майстерні №1 

протягом 

року 

 заступник 

директора з НВР 

Гречана О.І. 

старший майстер  

Панченко З.В. 

 

10.10 Придбати необхідну кількість підручників державною 

мовою 

протягом 

року 

бібліотекар - 

Дацко О.І. 

 

10.11 Підготувати спортивний майданчик до нового 

навчального року 

до  

01.09. 2017 

керівник ф/в 

Новікова Т.А. 

 

ХІ. ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

11.1 Закріпити за педагогічними працівниками школи              

м. Харкова і області 

вересень 

2017 

заст. дир. з НВхР  

Яловенко Н.М. 

 

11.2 Укласти договори з адміністрацією шкіл про 

проведення спільних профорієнтаційних заходів 

вересень 

2017 

викладачі, 

майстри в/н 

 

11.3 Провести цикл лекцій (бесід) з учнями шкіл та їх 

батьками 

протягом 

року 

викладачі, 

майстри в/н 

 

11.4 Організувати екскурсії для учнів шкіл в ліцей на протязі 

року 

викладачі, 

майстри в/н 

 

11.5 Замовити інформаційні листки, запрошення, 

оголошення на наступний навчальний рік 

грудень 

2017 

заст. дир. з НВхР  

Яловенко Н.М. 

 

11.7. Розклеїти запрошення, оголошення на рекламних 

щитах міста і області 

протягом 

року 

викладачі, 

майстри в/н 

 

11.8 Замовити друкування текстів оголошень у рекламних 

періодичних виданнях 

квітень 

2018 

заст. дир. з НВхР  

Яловенко Н.М. 

 

11.9. Організувати проведення профорієнтаційної роботи 

учнями ліцею 

протягом 

року 

заст. дир. з НВР 

Гречана О.І., 

заст. дир.з НВхР  

Яловенко Н.М., 

керівники груп 

 

11.10 Організувати і провести День відкритих дверей березень 

2018 

заст. дир. з НВР 

 Гречана О.І., 

заст. дир. з НВхР 

 Яловенко Н.М., 

старший майстер 

Панченко З.В. 

 

ХII.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

12.1 Затвердження кошторису, плану асигнувань загального 

фонду бюджету, зведення показників спеціального 

фонду кошторису, довідок про зміни до кошторису 

 

постійно  

головний 

бухгалтер 

Писанчин Ж.В. 

 

12.2 
Складання та здача бюджетної пропозиції на            

2018 рік 

серпень 

2017 

головний 

бухгалтер 

Писанчин Ж.В. 

 

12.3 Складання штатного розпису та здача до Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації на затвердження 

протягом 

року 

головний 

бухгалтер 

Писанчин Ж.В. 

 

12.4 Складання та здача звітності:  

до УДКСУ у Новобаварському районі м. Харкова 

Харківської області: форма № 7м (щомісяця) до 5 

числа, квартальні та річний звіти; 

протягом 

року 

головний 

бухгалтер 

Писанчин Ж.В., 

бухгалтер 
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до Департаменту науки і освіти ХОДА: форма № 2м, № 

4-1м, № 4-2м (щомісяця) до 5 числа, № 7м (щомісяця) 

до 5 числа, квартальні та річний звіти; 

Західна МДПІ м. Харкова Х/О ДПС (Новобаварський 

район): /звіти в електронній формі/  

Податковий звіт про використання коштів 

неприбуткових установ та організацій; Звіт про суми 

пільг; Податкова декларація збору за спец.вик.води; 

Податкова декларація екологічного податку; Форма 1-

ДФ - до 10 числа місяця наступного після звітного 

періоду; 

розрахунок земельного податку  - до 31 січня; 

Головне управління статистики в Харківській області - 

форма 1-ПВ (місячна), форма 1- ПВ (квартальна), 

форма № 6-ПВ до 31 січня, 

наступного за звітним; 

Західна МДПІ  м. Харкова Х/О ДПС (Новобаварський 

район): /звіти в електронній формі/ – до 20 числа 

щомісяця надання до відділу персоніфікованого обліку 

відомостей на працівників; 

Харківського обласного відділення Фонду соціального 

захисту інвалідів; 

Новобаварський РВД ХОВ ФСС з ТВП. 

Конченко В.І. 

12.5 Проведення повної інвентаризації 

 

станом 

на 

01.10.2017 

інвентаризацій

на комісія 

 

12.6 Проведення інвентаризації продуктів харчування, 

грошових коштів, бланків суворої звітності, 

розрахунків платежів до бюджету, розрахунків з 

дебіторами та кредиторами 

щокварталь

но  

постійно діюча 

комісія 

 

12.7 

Реєстрація юридичних, фінансових зобов’язань в 

УДКСУ у Новобаварському районі, здача платіжних 

доручень щоденно (по факту). 

постійно  

головний 

бухгалтер 

Писанчин Ж.В., 

бухгалтер 

Кушніренко А.І. 

 

12.8 

Приймання і здача готівки. 

щодня 

(по факту 

надходже

ння 

коштів) 

бухгалтер 

Кушніренко А.І. 

 

12.9 

Обробка виписок казначейської служби, ведення 

касової книги щоденно (по факту). 
постійно  

головний 

бухгалтер 

Писанчин Ж.В., 

бухгалтер 

Кушніренко А.І. 

 

12.10 Прийом табелів та листків непрацездатності, виписок з 

наказів для нарахування заробітної плати і допомоги по 

непрацездатності. 

до 12 і 27 

числа  

щомісячно 

бухгалтер 

Конченко В.І. 

 

12.11 Нарахування авансу – до 15 числа, заробітної плати 

працівникам - до 30 числа. 
щомісяця  

бухгалтер 

Конченко В.І. 

 

12.12 Виплата авансу працівникам – 15 числа, заробітної 

плати – 30 числа.  
щомісяця  

бухгалтер 

Конченко В.І. 

 

12.13 Нарахування стипендії учням – до 25 числа, заробітної 

плати учням від виробничої практики/виробничої 

діяльності – до 27 числа. 

щомісяця  
бухгалтер 

Конченко В.І. 
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12.14 Відправка електронною поштою ХГРУ «Приватбанк», 

АТ «Укрсиббанк» відомостей про нараховані суми до 

видачі працівникам – до 15, 30 числа щомісячно, учням 

– до 25, 27 числа щомісяця для зарахування на особисті 

рахунки. Здача відомостей на паперових носіях до 30 

числа щомісяця.  

щомісяця  

головний 

бухгалтер 

Писанчин Ж.В., 

бухгалтер 

Конченко В.І. 

 

12.15 

Прийом документів на придбання, вибуття і списання 

матеріальних цінностей. 
постійно  

головний 

бухгалтер 

Писанчин Ж.В., 

бухгалтер 

Кушніренко А.І. 

 

12.16 Ведення інвентарних карток, описів інвентарних 

карток по обліку основних засобів, книги кількісно-

сумового обліку, оборотної відомості. 

щомісячно  
бухгалтер 

Кушніренко А.І. 

 

12.17 Ведення книги складського обліку, оборотних 

відомостей по продуктам харчування. 
щоденно  

бухгалтер 

 

 

12.18 

Складання меморіальних ордерів.  

щомісяця 

до 3 числа 

наступного 

за звітним  

головний 

бухгалтер 

Писанчин Ж.В., 

бухгалтер 

Кушніренко А.І. 

бухгалтер 

Конченко В.І. 

 

12.19 Ведення головної книги. 

Зведення даних до 5 числа, в період квартального, 

річного звітів – до 3 числа. 

щомісяця  

головний 

бухгалтер 

Писанчин Ж.В. 

 

12.20 Провести обстеження будівель і споруд навчального 

закладу, скласти відповідні акти 

березень 

жовтень 

2017 

завгосп  

Клімова Р.І. 

інженер з 

охорони праці 

Лях.В.В. 

 

12.21 Провести перевірку герметизації інженерних мереж 

навчального закладу. 

вересень 

2017 

завгосп  

Клімова Р.І. 

 

12.22 Підготувати навчальні майстерні і лабораторії, 

кабінети до нового навчального року (фарбування 

столів, стільців, покриття лаком підлоги у каб.№4). 

червень 

 2017 

завгосп  

Клімова Р.І., 

зав.майстернями 

кабінетами 

 

12.23 Провести випробування 40 пожежних кранів шляхом 

пуску води в ліцеї і гуртожитку. 

липень 

2017 

завгосп  

Клімова Р.І. 

слюсар –

сантехнік 

Григоренко М. 

 

12.24 Провести ремонт і перевірку електрообладнання у 

навчальних майстернях і кабінетах 

до 

10.08.2017 

завгосп  

Клімова Р.І., 

електрик 

 

12.25 Підготувати систему опалення до опалювального 

сезону (проспект Любові Малої 30; вул.Селянська 25, 

вул.Селянська 84) 

до 

25.08.2017 

завгосп  

Клімова Р.І. 

слюсар –

сантехнік 

Григоренко М. 

 

12.26 Підготувати теплові вузли до опалювального сезону 

(провести повірку 51 манометра) 

до 

15.07.2017 

завгосп  

Клімова Р.І. 

слюсар –

сантехнік 

Григоренко М. 
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12.28 Оформити акти готовності системи теплопостачання з 

ХТМ до нового опалювального сезону 

до 

01.09.2017 

завгосп  

Клімова Р.І. 

 

12.29 Підготувати їдальню до відкриття (підготовка всіх 

приміщень, обідньої зали, провести планово-

попереджувальний ремонт обладнання) 

до 

10.08.2017 

завгосп  

Клімова Р.І. 

шеф-кухар 

 

12.30 Провести поточний ремонт у гуртожитку (замінити 

підлогу у 6 кімнатах, поклеїти шпалери у 10 кімнатах) 

до 

01.08.2017 

завгосп  

Клімова Р.І. 

комендант  

Пузанова С.Я. 

 

12.31 Підготувати спортивний майданчик, спортивне 

обладнання, привести їх у відповідність до норм 

охорони праці. 

до 

01.07.2017 

керівник Ф/В 

Новікова Т.А. 

 

12.32 Провести утеплювання всіх приміщень навчального 

закладу, гуртожитку 

до 

01.10.2017 

 завгосп  

Клімова Р.І. 

Комендант 

Пузанова С.Я. 

 

12.33 Провести частковий ремонт покрівлі учбового і 

побутового корпусу 

липень-

серпень 

2017 

директор –

Ткаченко Н.Г 

завгосп  

Клімова Р.І 

 

 

            

 

 


