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РОЗДІЛ І. ВСТУП.  

 

Золотівський професійний ліцей є державним навчальним закладом 

другого атестаційного рівня, діє на підставі статуту, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 року №778. В 2015 році 

ліцей пройшов атестацію. За рішенням ДАК від 24.07.2015 року, протокол 

№118 (наказ МОН України від 28.07.2015 року №1709Л термін дії атестації 

до грудня 2025 року). 

Ліцензія дає право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

первинної професійної підготовки робітничих кадрів, перепідготовки, 

професійно-технічного навчання за професіями: 

№ 

п/п 

Код 

професії 
Назва професії Вид підготовки 

Ліцензова- 

ний обсяг 

осіб, 

прийому 

1. 7241 

7212 

Електрослюсар підземний 

Електрозварник ручного 

зварювання 

Первинна професійна 

підготовка 

60 

2. 7212 

7213 

Електрогазозварник  

Рихтувальник кузовів 

Первинна професійна 

підготовка 

30 

3. 5122  

7412 

Кухар  

Кондитер 

Первинна професійна 

підготовка 

60 

4. 

 

7322 Кравець Первинна професійна 

підготовка, Профе-

сійно-технічне 

навчання, 

перепідготовка 

90 

5. 7111 Гірник підземний Професійно-технічне 

навчання, 

перепідготовка 

60 

7. 8333 Машиніст підземних установок Професійно-технічне 

навчання, 

перепідготовка 

60 

8. 7241  

8311 

Електрослюсар підземний 

Машиніст  електровозу 

Первинна професійна 

підготовка 

30 

 

В 2017 році було проліцензовано нову професію «Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення» протокол №77/2 від 07.12.2017 

року, наказ МОН від 07.12.17 №397/л. 



 
 

У 2018-2019 р. було анульовано професії «Електрогазозварник» та 

«Оператор комп’ютерного набору, Обліковець» 

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на основі базової 

загальної середньої освіти з терміном навчання 3 та 3,5 років. На основі 

повної загальної середньої освіти в цьому році групи не навчались. Не було 

також замовлень на перепідготовку незайнятого населення. Учні, що 

навчаються на основі базової загальної середньої освіти одержують повну 

загальну середню освіту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ІІ. Контингент учнів 

1. Регіональне замовлення на 2018-2019 навчальний рік склало 75 

осіб, в тому числі по професіям: 

1.1. Електрослюсар підземний Електрозварник ручного зварювання  - 25 

осіб 

1.2. Оператор комп’ютерної обробки інформації та програмного 

забезпечення Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних – 25 осіб 

1.3. Кухар Кондитер – 25 осіб 

 

Фактичне виконання  регіонального замовлення склало 61 особу, що 

становить 81%, в тому числі по професіям:  

1) Електрослюсар підземний Електрозварник ручного зварювання  - 

22 осіб 

2) Оператор комп’ютерної обробки інформації та програмного 

забезпечення Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних – 25 осіб 

3) Кухар Кондитер – 21 осіб 

2. Випуск кваліфікованих робітників за 2017-2018 навчальний рік 

становить 52 особу, в тому числі по професіями: 

2.1. Електрослюсар підземний Електрозварник ручного зварювання – 

26 

2.2. Кухар Кондитер – 13 

2.3. Кравець – 13 

3. Перехідний контингент, станом на 01.07.2019 року становить 161 

особу. 

4. Регіональне замовлення на 2019-2020 навчальний рік становить 75 

осіб, по професіям: 

4.1.Електрослюсар підземний Електрозварник ручного зварювання  - 

25 осіб 

4.2.Оператор комп’ютерної обробки інформації та програмного 

забезпечення Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних – 25 осіб 



 
 

4.3.Кухар Кондитер – 25 осіб 

Станом на 01.09.2019 року виконання становить 50 документів, що 

відповідає 66% в тому числі за професіями: 

- Електрослюсар підземний Електрозварник ручного зварювання  - 

12 осіб 

- Оператор комп’ютерної обробки інформації та програмного 

забезпечення Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних – 18 осіб 

- Кухар Кондитер – 20 осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ІІІ. Кадри 
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Педпрацівники 41      

Майстри 

виробничого 

навчання 

16 

Вища, І-ІІ рівень 

акредитації - 6 

ІІІ-IV рівень 

акредитації -10 

від 3-х 

до 24 

років 

9-1 особа 

10-4 особи 

11-4 осіб 

12-7 осіб 

Майстер в/н 

другої 

категорії 4 

особи 

- 

Викладачі 13 

Вища, ІІІ-IV 

рівень 

акредитації 

13 

від 3-х 

до 30 

років 

вища-6 

І-а – 4 

ІІ-3 

Старший 

викладач - 2 
- 

Інші 9 

Вища, ІІІ-IV 

рівень 

акредитації 

9 

від 5 

до 40 

років 

- 

Грамота 

Верховної 

Ради – 1 

Відмінник 

освіти 

України - 2 

- 

Спеціалісти 9 

І-ІІ рівень 

акредитації - 5 

ІІІ-IV рівень 

акредитації -4 

від 3-х 

до 10 

років 

- - - 

Адміністративно-

господарський 

персонал 

17 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. Навчально-матеріальна базамозгова 

Навчально-матеріальна база ліцею відповідає ліцензійним вимогам з кожної 

професії. В навчальному корпусі облаштовано 14 навчальних кабінетів, 1-а 

електротехнічная лабораторія, кімната психологічного розвантаження для 

учнів, актова зала, тренажерний  зал, бібліотека навчальної літератури та 

адміністративні приміщення. В цокольному поверсі – навчальна їдальня для 

кухарів та кондитерів. Серед навчальних кабінетів: 3 комп’ютерні класи (36 

одиниць сучасної комп’ютерної техніки), 5 кабінетів оснащено 

інтерактивними комплексами, 2-а мультимедійними проекторами. Всі 

кабінети оснащені персональними комп’ютерами. Всі викладачі забезпечені 

ноутбуками. Всього 115 одиниць комп’ютерної техніки. В навчальних 

майстернях облаштовано 6 майстерень. Це елекотрогазозварювальна, малої 

механізації, гірничого обладнання, слюсарня, пускової апаратури,  рудничної 

автоматики та інші. Маємо великий спортзал, об лаштований всілякими 

тренажерами. 

 В гуртожитку на І та ІІ поверхах: навчальна майстерня для кравців, 

бібліотека художньої літератури, книжкове сховище. Музей, комори. 

Для проживання учнів з інших міст, та тих що навчаються по 

дистанційній формі відремонтовано 5 блоків та побутова кімната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. Професійна підготовка 

Професійно-практична підготовка майбутніх кваліфікованих 

робітників здійснюється за дуальною системою: виробниче навчання в 

навчальних майстернях і виробнича практика на підприємствах. Всі майстри 

в/н мають відповідну освіту та робітничу професію з усіма підприємствами, 

де учні проходять виробничу практику укладено договори та іншу 

документацію, передбачену Постановою КМУ від 07.06.1999р. №992 «Про 

затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, 

слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання 

та виробничої практики» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ 

№770 від 27.08.2010р.) 

Учні – 26 осіб з професії «Електрослюсар підземний Електрозварник 

ручного зварювання» передвипускну виробничу практику проходили на 

штатних робочих місцях підприємств  ДП «Первомайськвугілля» з оплатою 

праці. 

22 учня ІІІ курсу з професії «Електрослюсар підземний Електрозварник 

ручного зварювання» проходять оплачувану виробничу практику, практику 

на підприємствах ДП «Первомайськвугілля». Виробнича практика учнів з 

професії «Кухар Кондитер» організована на випуску корисної продукції в 

навчальній їдальні ліцею і реалізується учням та працівникам ліцею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VІ. Позанавчальна робота 

 За 2018-2019 навчальний рік учні та інженерно – педагогічний 

коллектив Золотівського професійного ліцею взяли участь у наступних 

заходах: 

- щорічний обласний профорієнтаційний конкурс «Вернісаж професій» 

- виставка-презентація закладів професійно-технічної освіти «Наш труд і 

творчість тобі, рідна Луганщина!» 

- щорічний творчий конкурс «Сіверський Донець – очима молоді» 2018 

- Всеукраїнський творчий конкурс до Дня матері – малюнок на тему  

«Родина та родинні цінності» 

- «Марафон актуальних професій» 

- Профорієнтаційний  виступ для учнів шкіл  у м. Попасна  

-Всеукраїнський  екологічний конкурс «Скажи: Пластику – НІ, Зеленому 

майбутньому – ТАК! » 

- І місце у IV Всеукраїнському конкурсі учнівської та студентської 

творчості «Змагаймось за нове життя», присвяченому Лесі Українці 

- провели загальноміський святковий концерт до Дня Захисника України 

- провели  загальноміський Мітинг до 74-ї річниці Перемоги  над 

нацизмом у Європі 

- співпрацюємо із Фондом «Terredeshommes»   та громадською 

організацією «Ла Страда - Україна», організацією Червоний Хрест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VІІ. Науково-методична робота 

Участь у Десятій міжнародній виставці "Інноватика в сучасній освіті" 

м.Київ : Золотівський професійний ліцей нагороджено срібною медаллю за 

проект в номінації: "Інноваційне освітнє середовище - нові виклики та 

сучасні рішення" на тему:"Використання можливостей інтернет-технологій - 

невід'ємна складова навчально - виховного процесу в Золотівському 

професійному ліцеї " 

Участь у Десятій міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2019" 

м.Київ : Золотівський професійний ліцей нагороджено золотою медаллю за 

проект в номінації: "Упровадження інноваційних освітніх технологій – 

ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів " 

 

Продовжується робота над  експериментом всеукраїнського рівня. Для 

реалізації експерименту за темою «Організація дистанційного професійного 

навчання учнівської молоді й дорослих, які проживають на тимчасово 

окупованій території та в населених пунктах на лінії зіткнення на базі 

Золотівського професійного ліцею» (строки проведення 2018-2020 рр.), в 

навчальному закладі напрацьовано багато матеріалів та наявна потужна 

матеріально-технічна база. В рамках реалізації експерименту 

Всеукраїнського рівня підписано Меморандум про спільну освітню 

діяльність з Державним  навчальним  закладом «Луганський центр 

професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» та Навчально - 

методичним центром ПТО у Луганській області. 

Педагогічні працівники працюють над розробкою і впровадженням у 

навчальний процес засобів інформаційного забезпечення.  

Якість навчання здобувачів освіти повністю залежить від якісної 

підготовки викладача чи майстра виробничого навчання до уроку. Для цього 

в ліцеї створено всі необхідні умови: уроки теоретичного та практичного 

навчання проходять з використанням мультимедійної техніки та 

комп’ютерних програм, необхідна навчальна, науково-методична література 



 
 

є в бібліотеці та в методичному кабінеті. В цілому всі педагогічні працівники 

відповідально відносяться до своїх обов’язків, творчо підходять до вибору 

ефективних методів і інноваційних технологій на своїх уроках. Одночасно з 

реалізацією експерименту всеукраїнського рівня колектив Золотівського 

професійного ліцею спільно з НМЦ ПТО у Луганській області та 

Національною Академією педагогічних наук розпочав роботу з розробки 

електронних підручників, які складуть базове інформаційне забезпечення 

освітньої діяльності для самоосвіти учнівського контингенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VІІІ. Фінансова діяльність 

Загальний фонд 

Надійшло коштів всього - 6570025 грн. 

Касові видатки всього - 6570025 грн. 

 

Із них: 

по КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - 3297830 грн. 

по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 719614 грн. 

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -  

416450 грн. ( придбано навчальний матеріал для кабінету біології, 

придбані меблі в навчальні класи, придбали інструменти на протипожежні 

стенди, протигасники, будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт, 

покрівлі прибудови гуртожитку та для ремонту навчальних класів) 

по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 1892 грн. 

(медикаменти) 

по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 89591 грн. (компенсація в 

замін харчування дітям сиротам) 

 по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 775808 грн. 

проведені поточні ремонтні роботи:  

 1. Проведено послуги з коригування робочого проекту комплектації, 

монтажу, налагодження системи протипожежного захисту в приміщеннях 

будівлі навчального корпусу; 

2. Проведено частково ремонт приміщень гуртожитку; 

3. Проведені ремонтно-відновлювальні роботи навчально-виробничої 

майстерні, стелі коридору другого поверху та кабінетів навчального корпусу, 

проводилась заправка картриджів, вивіз сміття; 

по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 276475 

грн. (оплачено за теплопостачання, воду та електроенергію) по КЕКЕЗ 2720 

«Стипендія» - 862024 грн. 



 
 

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальна особа Приміт

ки 

1 2 3 4 5 

1 Підготувати навчально-

виробничу, фінансову та іншу 

документацію за минулий 

навчальний рік до архіву.  

Липень-

серпень  

Директор Кіященко Т. Р. 

Заст. директора  

Руденко І.І.,  

Гол. бухгалтер  

Тімановська О. А.  

 

2 Скласти план роботи ліцею на 

2018-2019 навчальний рік  

Липень-

серпень  

Директор Кіященко Т. Р. 

Заст. директора  

Перловська М.В. 

Руденко І.І. 

Старший майстер  

Руденко В.Г. 

Гол. бухгалтер  

Тімановська О. А.  

 

3 Здійснити комплектацію ліцею 

педагогічними кадрами  

До 30.08 Директор Кіященко Т. Р.  

4 Провести закріплення 

педагогічних кадрів: майстрів 

в/н, класних керівників за 

навчальними групами, 

завідуючих кабінетами, 

майстернями, голів методичних 

комісій, керівників гуртків, 

секцій 

До 01.09. 

наказом  

Директор Кіященко Т. Р. 

Заст. директора  

Руденко І.І. 

Перловська М.В. 

Старший майстер  

Руденко В.Г. 

 

 

5 Сформувати списки учнів 

нового контингенту  

Останній 

тиждень 

серпня 

Директор Кіященко Т. Р. 

Заст. директора з навч.-

вироб. роботи Руденко І.І. та  

заст. директора з навч.-

вихов. роботи  

Перловська М. В. 

 

6 Провести інструктаж з охорони 

праці та ОБЖ 

За положен-

ням 

Інженер з охорони праці 

Крутікова О.В. 

 

7 Провести заходи з психолого-

педагогічного вивчення 

контингенту учнів І-го курсу. 

Проаналізувати сімейний та 

соціальний стан учнів.  

І-а декада 

вересня  

Заст. директора з НВР 

Перловська М. В. 

Прак. психолог  

Кисіль Т. В. 

Соц.педагог  

Кіященко В.В. 

 

8 Роз поділити педагогічне 

навантаження, підготувати 

наказ, ознайомити працівників з 

правилами внутрішнього 

розпорядку, режимом роботи.  

Останній 

тиждень 

серпня  

Директор Кіященко Т. Р. 

Заст. директора  

Руденко І.І. 

Перловська М. В. 

 

9 Систематизувати та доповнити  

(при необхідності) особові 

справи учнів. 

 

Впродовж 

вересня  

Секретар, майстри в/н, кл. 

керівники 

 



 
 

10 Організувати медичний огляд 

працівників ліцею. 

До початку 

нового 

навчального 

року 

Директор Кіященко Т. Р.  

Мед. працівник  

Шматко В. С.  

 

11 Організувати проведення 

медичних оглядів учнів, 

сформувати спецгрупи  для 

занять фізкультурою. 

Вересень  Заст. директора з НВР 

Перловська М. В. 

Мед. працівник  

Шматко В. С. 

 

12 Видати наказ про організацію 

навчально-виховного та 

навчально-виробничого та 

виховного процесів.  

Серпень  Директор Кіященко Т. Р. 

Заст. директора  

Руденко І.І.  

Перловська М. В. 

 

13 Видати наказ про організацію 

методичної роботи  

Вересень  Директор Кіященко Т. Р. 

Заст. директора  

Руденко І.І.  

Перловська М. В. 

Ст.майстер Руденко В.Г. 

Методист Мозгова С.В. 

 

14 Скласти розклад занять №1 та 

№2, графік навчально-

виробничого процесу на І та ІІ 

семестри 

на 01.09. 

та 14.01. 

Директор Кіященко Т. Р. 

Заст. директора  

Руденко І.І. 

Перловська М. В. 

 

15 Провести роботу щодо 

складання навчально-плануючої 

документації викладачів, 

майстрів в/н, завідуючих 

кабінетами, керівників гуртків. 

Останній 

тиждень 

серпня  

Заст. директора  

Руденко І. І.  

Перловська М. В. 

Старший майстер  

Руденко В.Г. 

Голови метод. комісій  

 

16 Постійно вирішувати питання 

щодо забезпечення нормальних 

умов життєдіяльності ліцею: 

опалення, енергопостачання, 

водопостачання.  

Постійно  Директору  

Кіященко Т. Р.  

Зав. господарством 

Лукашенко Н. Г. 

 

17 Укласти угоди з 

підприємствами-замовниками на 

підготовку кваліфікованих 

робітників (при необхідності), 

на 2020-2024 навчальний рік. 

Грудень  Директор Кіященко Т. Р.  

Старший майстер  

Руденко В.Г. 

 

18 Проводити постійно на 

засіданнях комісії з 

профілактики  правопорушень 

Згідно плану 

виховної 

роботи  

Заст.директора з НВихР 

Перловська М.В. 

 

19 Організувати роботу 

атестаційної комісії  

До 20.09. Директор  

Кіященко Т. Р.  

Інспектор ВК 

 Любая Т. В. 

 

20 Провести загально ліцейні 

батьківські збори та обрати 

батьківський комітет  

Жовтень  Директор Кіященко Т. Р.  

Заст. директора  

Руденко І.І. 

Перловська М. В. 

Ст..майстер Руденко В.Г. 

Майстри в/н, кл. керівники   

 



 
 

21 Провести моніторинг 

навчальних досягнень учнів на 

«вході» і «виході» 

Вересень-

жовтень  

Травень-

червень 

Заст. директора з НВР 

Руденко І.І. 

Голова метод. комісії 

Зубовська Л. І., викладачі  

 

22 Забезпечити контроль  за 

навчально-виробничим та 

навчально-виховним процесам  

За графіком  Адміністрація ліцею   

23 Організувати роботу 

приймальної комісії  

Жовтень  Директор Кіященко Т. Р.   

24 Встановити постійні дні 

проведення загальноліцейних та 

групових заходів: 

 Інструктивно-методічні 

наради  

 Наради при директорі  

 

 Засідання методичних 

комісій (предметних) 

 Засідання ради з 

профілактики 

правопорушень та метод. 

комісії класних 

керівників 

 Наради при заступниках 

директора  

 Педагогічна та 

методична ради  

 Додаткові заняття  

 

 Засідання органів 

учнівського 

самоврядування  

 

 

 

 

1-ий 

понеділок  

П’ятниця 

14.00 

2-ий 

понеділок  

 

3-ій понеділок 

 

 

 

 

П’ятниця 7.30 

 

4-ий 

понеділок  

Кожного 

вівторка  

1-а середа  

  

25 Забезпечити організоване 

закінчення навчального року, 

проведення державної 

підсумкової атестації, державної 

кваліфікаційної атестації 

 Директор 

Заст.директора НВирР, 

НВихР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОЗДІЛ ІІІ. ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальна 

особа 

Примі-

тки 

1 2 3 4 5 

1 Розподілити навчальні години 

серед викладачів і затвердити на 

педраді педагогічне навантаження 

на 2019-2020 навчальний рік 

Серпень  Директор  

Кіященко Т. Р. 

 

 

2 Розробити та затвердити 

навчально-плануючу 

документацію: 

 Поурочно-тематичні плани 

 Графіки проведення 

лабораторно-практичних 

робіт 

 Графіки проведення 

державної підсумкової 

атестації (ДПА) 

 Графіки проведення 

державної кваліфікаційної  

атестації (ДКА) 

 Переліки пробних 

кваліфікаційних робіт 

 Переліки дипломних робіт 

 

 

 

До 01.09 

 

За 10 днів до 

проведення 

ЛПР, ДПА, 

ДКА 

Заст. директора з 

НВирР Руденко І.І.,  

Ст.майстер  

Руденко В.Г. 

методист 

Мозгова С.В., 

викладачі,  

майстри в/н 

 

3 Викладачам загальноосвітніх 

предметів внести зміни до програм, 

згідно листа Міністерства освіти і 

науки України «Про викладання 

предметів» в 2019-2020 н. р. 

Серпень, 

вересень  

Заст. директора з 

НВирР Руденко І.І.,  

викладачі 

 

4 Скласти розклад навчальних занять 

на І-ий та ІІ-ий семестри 

 2019-2020 н. р. 

Серпень, 

січень  

Заст. директора з 

НВирР  

Руденко І.І. 

 

5 Завести журнали теоретичного 

навчання на кожну групу згідно 

вимогам інструкції 

До 02.09 Класні керівники   

6 Провести вивчення пізнавальних 

інтересів та нахилів учнів для 

реалізації та індивідуалізації 

навчання: 

1) Створити банк 

діагностичних методик  

вивчення особистісних рис 

учнів, їхніх пізнавальних 

інтересів, нахилів і 

можливостей. 

2) Вивчити пропозиції учнів 

щодо покращення їх 

подальшого навчання. 

3) Розробити алгоритм 

пам’ятки для учнів з 

До 15.09 Директор  

Кіященко Т. Р.  

Заст. директора з 

НВР Руденко І.І., 

заст. практичний 

психолог  

Кисіль Т. В.,  

Соціальний педагог  

Кіященко В.В, 

викладачі  

 



 
 

організації навчально-

пізнавальної діяльності 

7 З метою проведення вхідного 

контрою з предметів 

загальноосвітнього циклу провести 

контрольні роботи за неповну 

середню школу  з предметів 

 Математика  

 Хімія  

 Фізика  

 Українська мова  

 Історія 

Вересень  Методист  

Мозгова С.В. 

 

 

8 Удосконалити організацію та 

методику викладання предметів 

базового блоку з професій: 

1) «Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення» 

2) «Електрослюсар підземний» 

3) «Електрозварник ручного 

зварювання» 

До 10.10 Заст. директора з 

НВирР  

Руденко І.І.,  

Методист 

Мозгова С.В., 

викладачі предметів  

 

9 Для більш ефективного 

використання навчального часу на 

уроках, активізації розумової 

діяльності учнів, втілювати активні 

методи навчання. 

Постійно  Викладачі   

10 Забезпечити неухильне дотримання 

порядку проведення ДПА, ДКА 

учнів ліцею  з професії «Кухар 

Кондитер» 

За графіком  Заст. директора з 

НВР  

Руденко І.І., 

 

11 Впроваджувати інформаційні 

технології в навчально-виховний 

процес з предметів професійно-

теоретичної підготовки: 

«Спецтехнологія», «Технологія 

приготування їжі», «Технологія 

обробки інформації»: 

 розробити лекції у формі 

презентацій; 

 розробити електронні тестові 

завдання для контролю знань 

учнів різного рівня складності; 

 використовувати на уроках 

дидактичні програмні засоби.  

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.11 

 

До 15.12 

 

 

Впродовж 

року  

Заст. директора з 

НВР Руденко І.І., 

викладачі з цих 

предметів 

 

12 Організувати взаємне відвідування 

уроків викладачами 

загальноосвітніх, загально 

професійної, професійно-

теоретичної та професійно-

практичної підготовки 

Впродовж 

року  

Заступники 

директора, 

викладачі, майстри 

в/н 

 



 
 

13 Провести директорські контрольні 

роботи із  загальноосвітніх 

предметів та професійно-

теоретичної підготовки 

Листопад, 

березень  

Викладачі предметів   

14 Провести олімпіади з предметів 

загальноосвітнього циклу  

Жовтень  Заст. директора з 

НВирР  

Руденко І.І.,  

методист 

Мозгова С.В., 

викладачі 

 

15 Забезпечити своєчасне і чітке 

ведення журналів теоретичного та 

виробничого навчання відповідно 

до інструкції ведення журналів 

Протягом 

року 

Заст. директора з 

НВирР  

Руденко І.І.,  

методист  

Мозгова С.В., 

Старший майстер 

Руденко В.Г. 

 

16 Скласти графік проведення 

предметних тижнів 

Серпень  Заст. директора з 

НВирР  

Руденко І.І.,  

 

17 Організувати постійно діючі 

додаткові заняття для учнів з 

низькими балами навчальних 

досягнень  

Щовівторка  Заст. директора з 

НВирР  

Руденко І.І., 

методист 

Мозгова С.В., 

викладачі  

 

18 Проводити роботу з вивчення та 

поширення передового 

педагогічного досвіду 

Протягом 

року  

Заступники 

директора, 

викладачі, 

 

19 Забезпечити участь учнів ліцею в 

регіональних і обласних олімпіадах 

з предметів загальноосвітньої 

підготовки 

Листопад - 

Грудень  

Заст. директора з 

НВирР  

Руденко І.І., 

методист  

Мозгова С.В., 

викладачі  

 

20 Підготувати необхідні матеріали до 

атестації педпрацівників  

За окремим 

графіком  

Директор  

Кіященко Т. Р., 

інспектор відділу 

кадрів Любая Т.В, 

методист  

Мозгова С.В. 

 

21 Проводити роботу з комплексного 

методичного забезпечення 

навчального процесу.  

Провести огляд-конкурс на кращий 

навчальний кабінет 

Постійно  

 

 

 

Квітень  

Методист  

Мозгова С.В.,  

зав. кабінетами  

 

22 Переглянути, внести зміни та 

доповнення до паспортів 

комплексного методичного 

забезпечення предметів та 

розглянути їх на засіданнях 

Впродовж 

вересня  

Голови метод 

комісій, викладачі 

 



 
 

методичних комісій  

23 Забезпечити умови для реалізації 

Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови 

як державної» ухвалений 

Верховною Радою України 25 

квітня 2019 року. 

Постійно  Інженерно-

педагогічний 

колектив  

 

24 Забезпечити умови для 

ефективного використання 

прогресивних форм і методів 

навчання, проведення 

нестандартних уроків 

Постійно  Адміністрація ліцею, 

методист, голови 

метод комісій, 

викладачі  

 

25 Проводити моніторинги 

навчальних досягнень учнів 

Постійно  Голови метод 

комісій, викладачі 

 

26 Проводити індивідуальну роботу з 

талановитими учнями, та учнями, 

які мають прогалини в знаннях 

Постійно  Викладачі, класні 

керівники  

 

27 Створити в кожному кабінеті 

предметні гуртки та скласти плани 

їх роботи. 

Вересень  Голови метод 

комісій, завідуючі 

кабінетами 

 

28 Провести виставку робіт 

предметних і технічних гуртків і 

кабінетів 

Квітень  Заст. директора з 

НвирР  

Руденко І.І.,  

Заст.директора з 

НвихР Перловська 

М.В., викладачі, 

майстри в/н 

 

29 Проводити тижні професій  згідно 

графіка 

Заст..директора з 

НВР Руденко І.І. 

Старший майстер 

Руденко В.Г. 

 

30 Створити в кожному кабінеті 

інформаційні стенди та щомісяця 

випускати інформаційні бюлетені 

про сучасні досягнення науки і 

техніки 

Вересень  Зав. кабінетами   

31 Проводити інструктивно-методичні 

наради з інженерно-педагогічними 

працівниками  

Щомісяця  Директор Кіященко 

Т. Р, заступники 

директора  

 

32 Проводити роботу по підготовці 

учнів ІІІ курсу до здачі ЗНО з 

предметів: Математика, Українська 

мова, Історія України. 

Протягом 

навчального 

року 

Червякова Н. Г. 

Заборська Е. Ю. 

Шумелда А. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F


 
 

 

 

РОЗДІЛ IV. ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальна 

особа 

Примітки 

1 2 3 4 5 

1 Провести інструктивно-методичні 

наради з майстрами виробничого 

навчання з питань організації 

навчально-виробничого процесу в 

новому навчальному році. 

Серпень, 

вересень 

Заст. директора з 

НВРРуденко І.І. 

Старший майстер  

Руденко В.Г. 

 

2 Забезпечити розробку та 

погодження переліку навчально-

виробничих робіт з професій на 

навчальний рік та плани 

навчально-виробничої діяльності 

на півріччя. 

До 5 вересня  Заст. директора з 

НВРРуденко І.І., 

майстри в/н 

Старший майстер  

Руденко В.Г. 

 

3 Проаналізувати ринок праці та 

створити базу даних підприємств, 

організацій та установ, які 

надають робочі місця для 

проходження виробничої 

практики учнів у навчальному 

році 

До 10 вересня  Заст. директора з 

НВР  

Руденко І.І., 

Старший майстер  

Руденко В.Г. 

майстри в/н 

 

4 Розробити графік контролю 

адміністрації ліцею за 

проходженням учнями 

виробничого навчання і 

виробничої практики. 

До 10 вересня  Заст. директора з 

НВР 

Руденко І.І. 

 

5 Здійснити заходи щодо укладання 

договорів з підприємствами, 

організаціями та установами для 

проходження учнями 

виробничого навчання та 

виробничої практики з професій 

«Кухар Кондитер» та «Оператор з 

обробки інформації та 

програмного забезпечення» 

До 01.10 Директор 

Заст. директора з 

НВР  

Руденко І.І.,  

Старший майстер  

Руденко В.Г. 

майстри в/н 

 

6 Забезпечити контроль виконання 

інструкцій з ведення журналу 

обліку виробничого навчання 

учнів ПТНЗ (наказ МОН України 

від 26.01.2011 р. №59) 

Постійно  Заст. директора з 

НВР  

Руденко І.І. 

Старший майстер  

Руденко В.Г. 

 

7 Проаналізувати запити учнів 

щодо їх можливостей та побажань 

щодо укладання багатосторонніх 

договорів для проходження 

виробничого навчання та 

виробничої практики.  

До 01.10 Заст. директора з 

НВР  

Руденко І.І. 

 

8 Здійснити заходи щодо 

визначення регіонального 

До 05.09  Старший майстер  

Руденко В.Г. 

 



 
 

компоненту професійно-

практичної підготовки, 

спрямованих на оновлення змісту 

програм відповідно до 

впровадження у виробництво чи 

сферу послуг нової техніки, 

технологій, матеріалів, 

оснащення, організації праці.  

Майстри в/н  

9 Постійно працювати над 

удосконаленням комплексного 

методичного забезпечення 

виробничого навчання. 

Впродовж 

року  

Методист  

Мозгова С.В. 

Старший майстер  

Руденко В.Г. 

Майстри в/н 

 

10 Здійснити заходи щодо оновлення 

комплексних кваліфікаційних 

завдань з професійно-практичної 

підготовки для поетапної та 

державної кваліфікаційної 

атестації. 

До 15.10 Майстри в/н 

Старший майстер  

Руденко В.Г. 

 

11 Забезпечити участь майстрів 

виробничого навчання в обласних 

семінарах-тренінгах-практикумах, 

школах передового виробничого 

та педагогічного  досвіду 

Впродовж 

року  

Заст. директора з 

НВР  

Руденко І.І. 

Старший майстер  

Руденко В.Г. 

 

12 Забезпечити проведення 

внутрішньоліцейних олімпіад та 

підготовку учнів до обласних 

конкурсів фахової майстерності.   

Лютий, 

травень  

Заст. директора з 

НВР 

Руденко І.І. 

Старший майстер  

Руденко В.Г. 

Майстри в/н 

 

13 Організувати роботу гуртків 

технічної та прикладної творчості 

учнів. 

До 15.09. Старший майстер  

Руденко В.Г. 

Майстри в/н 

 

14 Провести виставку робіт учнів, 

що відвідують гуртки технічної та 

прикладної творчості. 

Квітень  Майстри в/н  

15 Взяти участь в обласному 

конкурсі технічної творчості. 

Березень  Старший майстер  

Руденко В.Г. 

 

16 Заохочувати учнів, майстрів в/н 

та викладачів до 

раціоналізаторської роботи. 

Постійно  Адміністрація 

ліцею 

 

17 Здійснити заходи щодо 

вдосконалення паспорту 

комплексного методичного 

забезпечення виробничого 

навчання з професій: 

 оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення 

 обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

Жовтень, 

травень 

Методист  

Мозгова С.В. 

Майстри в/н 

 



 
 

 кондитер 

 кухар 

 електрослюсар підземний 

18 Здійснити заходи щодо 

поповнення навчально-

виробничого процесу засобами 

навчання (обладнанням, 

інструментами, устаткуванням, 

макетами тощо) з професій: 

 електрослюсар підземний  

 електрозварник ручного 

зварювання 

 кравець 

Постійно  Старший майстер  

Руденко В.Г. 

Майстри в/н 

 

 

19 Організувати роботу щодо 

розробки технологічних карток, 

алгоритмів, опорних конспектів, 

карток опитування тощо з 

професій: 

 електрослюсар підземний 

 електрогазозварник 

 кондитер 

 кравець 

Постійно  Старший майстер  

Руденко В.Г. 

Майстри в/н 

 

 

20 Продовжити роботу по 

комплектації майстерень 

інструментом, пристосуванням, 

зразками деталей, макетами, 

муляжами тощо. 

Постійно  Старший майстер  

Руденко В.Г. 

Майстри в/н 

 

 

21 Створити методичні розробки 

нестандартних уроків 

виробничого навчання (ділові 

ігри, майстер клас, уроки 

презентації з усіх професій по 

яких ведеться підготовка в ліцеї.) 

Впродовж 

навчального 

року 

Методист  

Мозгова С.В. 

Майстри 

виробничого 

навчання 

 

22 Підготувати та провести відкриті 

уроки виробничого навчання з 

використанням комунікаційних 

технологій. 

Жовтень  

Травень 

Заст. директора з 

НВР  

Руденко І.І, 

Старший майстер  

Руденко В.Г. 

Майстри в/н 

 

23 Здійснити моніторинг навчальних 

досягнень учнів випускних груп з 

виробничого навчання та 

виробничої практики за період 

навчання. 

До 01.06. Директор 

Кіященко Т.Р.  

Заст. директора з 

НВР  

Руденко І.І. 

 

24 Створити базу даних 

працевлаштування випускників 

До 01.09 Заст. директора з 

НВР  

Руденко І.І. 

Старший майстер  

Руденко В.Г. 

 

 

 

 

 

  

 
 



 
 

 

 

25 

 

 

Забезпечити розробку 

документації: комплекти 

навчально-програмних поетапних 

атестацій з кожної професії 

Заст. директора з 

НВР  

Руденко І.І. 

Старший майстер  

Руденко В.Г. 

Майстри в/н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

РОЗДІЛ V. ВИХОВНА РОБОТА 

 1. ОРГАНІЗАЦІНА  РОБОТА , ЗВ'ЯЗОК З ГРОМАДСЬКИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УСТАНОВАМИ, КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ З 

УЧНЯМИ 

№з

/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Групи  Відмітк

а про 

виконан

ня 

1. Забезпечення   організаційного 

початку  навчального   року,   

оформлення   планів, документів, 

наказів. 

До 

10.09.2019р 

Адміністрація 

ліцею. 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

2. День Знань 

Урочиста  лінійка, присвячена  

початку  нового  навчального  

року 

02.09.2019р 

 

02.09.2019р 

Перловська 

М.В., 

Догадіна К.Р. 

Актив 

самоврядуванн

я 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

3. Ознайомлення з контингентом  

учнів  І  курсу.  

 

Вересень  Перловська 

М.В., 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог, 

Класні 

керівники, 

майстри в/н 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

4. Складання  соціальних  паспортів  

навчальних  груп , узагальнення  

в  соціальний  паспорт  ліцею 

Вересень Перловська 

М.В., 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог, 

Класні 

керівники, 

майстри в/н 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

5. Збір  інформації  про  зайнятість  

учнів  ліцею  у   позаурочний  час 

Вересень Перловська 

М.В., 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог, 

Класні 

керівники, 

майстри в/н 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 



 
 

6.  Організація  роботи  гуртків,  

секцій,   узгодження  планів  

роботи,  залучення  учнів  до 

їхньої   діяльності 

Вересень Перловська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

7.  Розробити  та  доповнити  

заходи    морального  та  

матеріального  заохочення  учнів,  

вести     облік їх  особистих 

досягнень  у  різних  видах   

навчальної  та  позаурочної   

діяльності 

Вересень Перловська 

М.В., 

Голова 

методичної 

комісії 

кл.керівників, 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог, 

Класні 

керівники, 

майстри в/н 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

8. Організаційні  збори  в  

учнівських  колективах  щодо  

ознайомлення з  правами  та  

обов’язками  учнів  згідно  

Статуту  ліцею,   правилами  

внутрішнього   розпорядку,  

розкладом  занять 

Вересень Класні 

керівники  

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

9.  Організація  діяльності    Ради 

профілактики  правопорушень, 

батьківського всеобучу, 

батьківського комітету. 

До 

13.09.2019р 

Перловська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

10. Декада запису  учнів  до  

бібліотеки. 

Декада  першокурсника 

(знайомство з ліцеєм) 

04-

11.09.2019р 

Любая Т.В., 

класні 

керівники, 

майстри в/н 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

11. Скласти  та узгодити  плани  

спільної  роботи  ліцею  та  

правоохоронних  органів, служби  

у  справах   дітей, районного 

відділу освіти. 

До 

01.10.2019р 

Перловська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

12. Загальноліцейні  лінійки Щоп’ятниці  Адміністрація, 

керівники груп 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

 

1.1 Соціально – психологічний супровід виховної роботи 

№з

/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Групи  Відмітк

а про 

виконан

ня 

1. Спостереження за поведінкою 

учнів – першокурсників на уроках 

Вересень, 

жовтень 

Практичний 

психолог,  

Соціальний 

І курс  



 
 

та  в позуурочних ситуаціях. педагог. 

2. Виявлення учнів «Сфери ризику» Жовтень, 

листопад 

Практичний 

психолог,  

Соціальний 

педагог. 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

3. Вивчення  психологічних 

особливостей учнів схильних до 

правопорушень 

Листопад  Практичний  

психолог 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

4. Діагностування  з метою вивчення 

ставлення учнів до наркотичних 

речовин, алкоголя, тютюну. 

Листопад Практичний 

психолог,  

Соціальний 

педагог. 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

5. Групова корекція агресивності 1 раз на 

тиждень 

Практичний  

психолог 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

6. Бесіди щодо запобігання 

виникнення конфліктних ситуацій 

в навчальних групах 

Протягом 

року  

Практичний 

психолог,  

Соціальний 

педагог. 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

7. Індивідуальні бесіди з 

профілактики правопорушень  

Протягом 

року  

Практичний 

психолог,  

Соціальний 

педагог. 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

8. Консільтативні бесіди з 

педагогами щодо психологічних 

особливостей учнів, проявів 

неадекватної поведінки. 

Протягом 

року за 

результатам

и 

діагностики 

Практичний  

психолог 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

9. Заняття – тренінг «Профілактика 

шкідливих звичок», «Дитина у 

в’язниці» 

Жовтень,  

Листопад 

Практичний 

психолог,  

Соціальний 

педагог. 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

10. Просвітницький тренінг «Правда 

та міфи про СНІД» 

Грудень  Шматко В.С.,  

Практичний 

психолог,  

Соціальний 

педагог. 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

11. Виявлення учнів, що потребують 

потребують підвищеної психолого 

– педагогічної уваги та психолого 

– соціальний супровід  

Постійно, 

протягом 

року 

Шматко В.С., 

Практичний 

психолог,  

Соціальний 

педагог. 

класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

12. Захист прав дітей, представлення 

інтерсів дітей у різноманітних 

інстанціях 

Постійно, 

протягом 

року 

Адміністрація 

ліцею 

І,ІІ,ІІІ, 

ІVкурс 

 

13. Діагностика стану сімейного 

виховання  

Січень  Перловська 

М.В., 

Класні 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 



 
 

керівники 

14. Індивідуальні корекційні заняття з 

учнями 

Протягом 

року 

Практичний  

психолог 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

15. Надання консультацій батькам, 

опікунам з психолого – 

педагогічних питань 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог,  

Соціальний 

педагог. 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

16. Рейди по з’ ясуванню зайнятості 

учнів в позаурочний час 

Протягом 

року 

Перловська 

М.В.,класні 

керівники, 

майстрив/н 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

 

2. ГРОМАДЯНСЬКЕ  ВИХОВАННЯ 

2.1. Національно - патріотичне виховання 

№з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідальн

ий 

Групи Відмі

тка 

про 

викон

ання 

1.   Заходи до відзначення 

Міжнародного дня миру 

20.09.2019р.  Класні 

керівники, 

бібліотекар 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

2.  Міжнародний день визволення 

в’язнів фашистських концтаборів, 

проведення уроку – реквієму «Набат 

Бухенвальбу» 

10.04.2020р. Перловська 

М.В., 

Класні 

керівники 

бібліотекар 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

3.   Загальноліцейний захід до дня 

пам’яті    жертв  Голодомору та 

політичних репресій. 

Листопад  Класні 

керівники, 

викладач 

історії 

бібліотекар 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

4.    Заходи до дня пам’яті Героїв Крут  Січень Класні 

керівники, 

викладач 

історії 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

5.  До Дня Соборності України 

загальноліцейний захід «Наша країна 

– єдина Україна » 

22.01.2019р. Класні 

керівники, 

викладач 

історії 

бібліотекар 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

6.  Тематична  лінійка  до  Дня  

Соборності  України 

22.01.2019р. Перловська 

М.В. 

бібліотекар 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

7.  День героїв Небесної сотні – 20.02.2019р. Бібліотекар, І,ІІ,ІІІ,  



 
 

загальноліцейна лінійка пам’яті   класні 

керівники 

ІV 

курс 

8.  День Перемоги над нацизмом – взяти 

участь у загальноміському заході 

09.05.2019р. Класні 

керівники, 

викладач 

історії, 

учнівський 

актив 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

9.  Змагання  до  Дня  Збройних  Сил  

України. 

04.12.2019р. Класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

10.  Конкурс   малюнків «Збережемо мир 

на планеті» 

 

Травень  Класні 

керівники, 

учнівську 

актив 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

11.   Загальноліцейна лінійка до 

Міжнародного дня рідної мови 

21.02.2019р. 

 

Викладачі 

мов 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

12.  Свято  народознавства    «Дари 

святого Миколая» 

Грудень  Класні 

керівники, 

майстри в/н 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

13.  Міжнародний мовно – літературний 

конкурс імені Тараса Шевченка 

Жовтень  Марович 

Н.Г., 

Бібліотекар  

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

14.  Взяти участь в обласних конкурсах 

«Мій земляк Володимир Даль», «Мій 

земляк Борис Грінченко» 

Листопад Марович 

Н.Г., 

Перловська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

15.   Заходи до дня української 

писемності 

9 листопада Класні 

керівники, 

Бібліотекар   

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

16.   Дня вшанування учасників ліквідації 

аварії на Чорнобильській АЕС 

(«Летять у Чорнобиль журавлі» - 

виховний захід до 30-річниці 

Чорнобильської трагедії) 

 

24.04. 2019р. Класні 

керівники  

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

17.   Заходи до святкування дня Гідності 

та Свободи 

Листопад  Класні 

керівники  

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

18.  Взяти участь у Всеукраїнських 

організаційно-масових заходів 

патріотичного спрямування. 

За окремим 

графіком 

Класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

 

2.2. Військово-патріотичне виховання 

№з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідальн

ий 

Групи Відмі

тка 

про 

викон

ання 



 
 

1 Провести акцію  «Спільними 

зусиллями» (збір коштів для 

забезпечення потреб 

військовослужбовців) 

Постійно  Любая Т.В. І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

2 Участь у Всеукраїнській дитячо-

юнацькій військово-патріотичної гри 

Українського козацтва 

«Сокіл»(«Джура») 

За планом 

департамент

у освіти і 

науки 

обласної 

держадмініс

трації; 

управління 

молоді та 

спорту 

обласної 

держадмініс

трації та 

планом 

виховної 

роботи ЗПЛ 

Заступник 

директора з 

НВихР 

Викладач 

предмету 

«Захисту 

Вітчизни», 

викладач 

фізичної 

культури та 

здоров’я 

Майстри в/н 

 

  

3 Спортивні змагання «Козацька 

наснага» 

 11.10.2019р. Викладач 

зах. Вітч., 

фізичної 

культури 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

4 Змагання  до  Дня  Збройних  Сил  

України. 

06.12.2019р. Класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

2.3.   Правова освіта та виховання  

№з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідальн

ий 

Групи Відміт

ка про 

викона

ння 

1. Формування  картотеки  учнів,  які  

перебувають на  обліку в ССД, ВП 

ГУНП.  Здійснення  психолого – 

педагогічного  аналізу  контингенту  

учнів  з  метою  виявлення  учнів, 

схильних  до  правопорушень, до  

вживання  спиртних  напоїв, 

наркотичних, токсичних  речовин. 

Вересень Перловська 

М.В.,  

Практичний 

психолог,  

Соціальний 

педагог. 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

3. Формування  складу  Ради  з   

профілактики  правопорушень, 

узгодження  плану  роботи 

Вересень  Перловська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

4. Участь у Всеукраїнському тижні права 

(за окремим планом) 

 Грудень  Класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

5. Участь  в  роботі    правового   

лекторію  спільно  з  органами  юстиції    

Протягом 

року 

Перловська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

6. Дослідити  умови  проживання  учнів  з 

сімей  соціального  ризику та  тих,  що 

Вересень, 

січень 

Перловська 

М.В., 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 



 
 

опинились  в  кризових  ситуаціях, 

соціально  неспроможних, 

малозабезпечених , а  також  з  учнями, 

схильними  до  правопорушень. 

Складання  актів  обстеження. 

Класні 

керівники, 

майстри в/н 

Практичний 

психолог,  

Соціальний 

педагог. 

7. Участь  у  профілактичних  рейдах  

«Урок»,  «Учень  вдома». 

Постійно 

протягом 

року 

Перловська 

М.В., 

Практичний 

психолог,  

Соціальний 

педагог. 

Класні 

керівники, 

майстри в/н 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. ПРОФЕСІЙНЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ФОРМУВАННЯ  ПРОФЕСІЙНОЇ  

КУЛЬТУРИ 

3.1. ФОРМУВАННЯ  ПРОФЕСІЙНИХ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: ПРАВОВИХ, 

ЕТИЧНИХ, ЕСТЕТИЧНИХ,ЕКОНОМІЧНИХ,ЕКОЛОГІЧНИХ 

№з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідальн

ий 

Групи Відміт

ка про 

викона

ння 

1. Взяти участь в  конкурсі плакатів 

«Гірка полинь Чорнобиля» 

Березень Класні 

керівники, 

майстри в/н 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

2. День фізкультури та спорту(заходи за 

окремим планом) 

 Вересень Викладач 

фізичної 

культури 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

3. День людей  похилого віку, акція 

милосердя «Шануймо старість» 

Жовтень Учнівське 

самоврядува

ння,  

Кіященко 

В.В. 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

4.  Заходи до Дня  толерантності Листопад Кисіль Т.В. І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

5.  Акція до Міжнародного дня інвалідів Грудень Перловська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

6. Урочиста лінійка до свята педагогів 

 «Учителеві жовтень посміхається» 

Жовтень Керівникі 

гуртків  

І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

7. Молодіжна акція «Майбутнє в твоїх 

руках» - заходи з наведення порядку  на 

території  ліцею 

Вересень Учнівська 

самоврядува

ння 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

8. Виставка робіт « Пасхальні візерунки» Квітень Класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

9. Посвята в ліцеїсти Листопад Керівникі 

гуртків  

І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

10. Залучення  учнів до роботи  

предметних гуртків, технічної та 

декоративно – прикладної творчості 

Протягом 

року 

Перловська 

М.В., класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

11. Участь в обласних та регіональних 

природоохоронних  акціях: 

-   День Землі(22.04.) 

-  Чисті криниці 

За 

окремим 

планом 

Перловська 

М.В., класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

12. Учнівський проект «Чистота і порядок» 

- заходи з благоустрою території ліцею 

Протягом 

року 

Перловська 

М.В., класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

13. Індивідуальні бесіди з вдосконалення  

професійної  підготовленості 

Протягом 

року 

Майстри в/н І,ІІ,ІІІ, 

ІV курс 

 

14. Проведення діагностування  Вересень Практичний І,ІІ,ІІІ,  



 
 

професійно важливих якостей у учнів – жовтень психолог, 

соціальний 

педагог. 

ІV курс 

3.2 ВИХОВАННЯ  ПРОФЕСІЙНИХ  КОМУНІКАТИВНИХ  ЯКОСТЕЙ 

  
№з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

Групи Відмітка 

про 

виконання 

1. Моніторинг і діагностика рівня 

професійної комунікативної культури 

учнів 

  

Вересень Практични

й психолог 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

2. Провести тренінги з випускниками : 

-   Навички пошуку роботи 

- Вміння адаптуватись на новому 

робочому місці 

-  Вміння формулювати життєві цілі і 

завдання та розробка життєвих планів 

Грудень - 

квітень 

Практични

й психолог, 

соціальний 

педагог 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

3. Конкурс комп’ютерних проектів з 

профорієнтаційної діяльності 

 

Січень Мозгова 

С.В., 

Іванілов 

В.П., 

Литвин 

І.А., 

 

І,ІІ,ІІІ, 

ІV 

курс 

 

3.3 ТРУДОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРОФОРІЄНТАЦІЯ 

№з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідальн

ий 

Групи Відмітка 

про 

виконання 

1. Місячник  профорієнтації Квітень Перловська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

2. Зустріч  з  працівниками 

 Попаснянського  центру  зайнятості  

учнів  випускних  груп.   

 

Березень Перловська 

М.В. 

ІІІ, ІV 

курс 

 

3. Проведення  загальноліцейних  

санітарних  днів  «Трудовий  десант» 

Щоп’ятни

ці   

протягом  

року 

Класні 

керівники, 

майстрив/н 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

4. Презентація  ліцею, професій в  

загальноосвітніх  школах міста 

Лютий – 

червень 

Перловська 

М.В. Класні 

керівники, 

майстрив/н, 

Лісова Л.О. 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

5. Проведення  трудових  десантів  з  Згідно  Класні І,ІІ,ІІІ  



 
 

підготовки  приміщень  до  осінньо – 

зимового,весняно – літнього сезонів 

графіка керівники, 

майстрив/н 

ІV 

курс 

6. День  відкритих  дверей  для  учнів  9 – 

11  класів, із запрошенням 

представників громадських організацій, 

органів місцевого самоврядування, 

держзамовників.  

Квітень Перловська 

М.В. Класні 

керівники, 

майстрив/н, 

керівники 

гуртків. 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

7. Скласти  план  профорієнтаційної  

діяльності  ліцею, в  якому  

передбачити: 

-   Зв'язок  зі  школами  міста, школами 

– інтернатами  для  дітей – сиріт з  

метою пропаганди  професій , які  

можна  отримати, навчаючись  в  ліцеї 

- Проведення  тижня  профорієнтації , 

Днів  Відкритих  дверей, презентацій  

професій 

Вересень  Перловська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

8. Висвітлювати  новини  з життя  ліцею  

в   газетах. Виготовити  та  оновити  

агітаційні  та  рекламні  матеріали: 

листівки,буклети, оголошення  щодо  

діяльності  ліцею  та  надання  освітніх  

послуг. 

 

Протягом  

року 

Педагоги 

ліцею 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

9. Здійснити  діяльність  Приймальної  

комісії, Консультативного  пункту. 

До  

01.12.19р. 

Перловська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

10. Створити  агітбригаду  ліцею , 

розробити  сценарії  виступів  на  

профорієнтаційну  тематику   та  

організувати  її  виступи  перед  

учнями  шкіл,  їхніми  батьками, 

громадськістю 

До  

 

01.02.20р. 

Керівникі 

гуртків 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

11. Здійснювати  поповнення  

профорієнтаційних  куточків  новими 

 матеріалами, інформацією, умовами  

вступу  та  навчання  в  міському  

Центрі  зайнятості, міській   бібліотеці , 

навчальних  загальноосвітніх  закладах  

міста 

Протягом  

року 

Перловська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

 3.4  СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СПРИЯННЯ  ЇЇ  ТВОРЧОМУ  

РОЗВИТКУ, РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ 

№з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповід

альний 

Групи Відмітка 

про 

виконання 

1. Урочиста лінійка до Дня захисника 11.10. Керівни І,ІІ,ІІІ ІV  



 
 

Вітчизни  2019р. ки 

гурків, 

класні 

керівник

и 

курс 

2. Огляд художньої самодіяльності серед 

учнівських груп «Будемо знайомі» 

Вересень  Керівни

ки 

гурків, 

класні 

керівник

и 

І,ІІ,ІІІ ІV 

курс 

 

3. Урочистості до 8 березня  Березень Керівни

ки 

гурків, 

класні 

керівник

и 

І,ІІ,ІІІ ІV 

курс 

 

4. Проведення: 

-  Предметних тижнів 

-   Олімпіад з предметів 

-   Конкурсів «Кращий за професією» 

Протягом 

року       

За         

окремим  

планом 

Виклада

чі 

І,ІІ,ІІІ ІV 

курс 

 

5. Екскурсії на  підприємства  міста Протягом 

року 

Керівни

ки груп 

І,ІІ,ІІІ ІV 

курс 

 

6. Участь в міських, обласних конкурсах Протягом 

року 

 Перло-

вська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ ІV 

курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. ПЛАНЕТАРНЕ  ВИХОВАННЯ 

 4.1 ФОРМУВАННЯ  ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇСВІДОМОСТІ 

№з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

Групи Відмітка 

про 

виконання 

1. Фестиваль європейських столиць Травень Викладач 

іноземної 

мови, 

бібліотекар 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

2. Бібліографічний огляд «Європа і права 

людини» 

Квітень Викладач 

права, 

бібліотекар 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

3. Година спілкування « Мирний космос» Квітень Класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

4. Інформаційна виховна година «На 

шляху до Європи» 

Березень Класні 

керівники, 

бібліотекар 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

 

5.  ВИХОВАННЯ  ТОЛЕРАНТНОСТІ 

№з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідальн

ий 

Групи Відмітка 

про 

виконання 

1. Тиждень толерантності  

 

Листопад Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

2. Робота служби порозуміння 

2.1. Організувати та провести 

5 тематичних кіл 

5 інформаційно-просвітницьких заходів 

Медіаційні справи 

2.2. Провести загальноліцейний захід  

«Булінг в освітньому середовищі» 

2.3. Провести навчання 10 медіаторів-

ровесників та 2 педагогів за програмою 

«Базові навички медіатора/медіатори 

служби порозуміння закладу освіти » 

Постійно  

Вереснь-

березень 

 

 

 

Лютий  

Лютий  

 

 

Руденко І.І. 

Мозгова 

С.В. 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

5. Корекційно – виховний тренінг для 

учнів «Я – толерантна особистість» 

Березень Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

6. Участь в обласних та регіональних 

заходах, конкурсах з проблем 

Протягом Перловська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

 



 
 

виховання толерантної особистості року курс 

 

5.1.  ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ 

№з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

Групи Відмітка 

про 

виконання 

1. Всеукраїнська правозахисна акція «16 

днів проти гендерного насильства»  

 

Листопад Перловська 

М.В. 

Класні 

керівники. 

Практични

й психолог, 

соціальний 

педагог 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

2. Тренінг для дівчат «Робота за 

кордоном» 

Травень Кисіль 

Т.В., 

 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6.  ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

6.1.  ФІЗИЧНЕ  ВИХОВАННЯ  

№з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

Групи Відмітка 

про 

виконання 

1. Встановити  порядок  роботи  

спортивної  зали. 

Вересень Викладач 

фізичної 

культури 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

2. Загальноліцейний Олімпійський урок 

до Дня фізкультури та спорту в Україні. 

Вересень Викладач 

фізичної 

культури 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

3. Виховні години з тематики «Здоровий 

спосіб життя» 

Протягом 

року  

Класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

5. Проведення  змагань ліцеїстів з учнями 

шкіл  з  видів  спорту : 

Шашки, футбол, шахи, баскетбол, 

волейбол, настільний  теніс. 

 

Протягом 

року 

 

Викладач 

фізичної 

культури 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

6. Загальноліцейний  весняний  крос  до  

Всесвітнього  Дня  Здоров’я 

Квітень Викладач 

фізичної 

культури 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

7. Втілення фізкульт хвилинок на уроках 

теоретичного навчання та фізкультпауз 

на виробничому навчанні 

Протягом 

року 

Викладачі, 

майстри 

в/н 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

6.2 РОЗВИТОК БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 №з/

п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповіда

льний 

Групи Відміт

ка про 

викона

ння 

1. Місячник Безпеки 

«Запобігти.Врятувати. Допомогти» 

  

Січень Крутікова 

О.М., 

класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ ІV 

курс 

 

2. День знань пожежної безпеки  «Що 

слід робити у разі пожежі?» - зустріч з 

працівниками МНС 

Січень Крутікова 

О.М., 

І,ІІ,ІІІ ІV 

курс 

 

3. Практичні заняття «Надання першої 

допомоги» 

Квітень Крутікова 

О.М., 

Шматко 

В.С. 

І,ІІ,ІІІ ІV 

курс 

 

4. Забезпечення відповідної  підготовки 

ліцею,навчальних приміщень,їдальні,  

спортзалу до нового  навчального року 

Протягом 

року 

Лукашен-

ко Н.Г. 

Шматко 

В.С. 

І,ІІ,ІІІ ІV 

курс 

 



 
 

5. Здійснення контролю режиму вологого 

прибирання, освітлення і 

провітрювання навчальних приміщень. 

Протягом 

року 

Шматко 

В.С. 

І,ІІ,ІІІ ІV 

курс 

 

6. Міжнародний день боротьби зі СНІДом Грудень Шматко 

В.С., 

Практичн

ий 

психолог, 

соціальни

й педагог 

І,ІІ,ІІІ, ІV 

курс 

 

7. День без тютюну  Травень Шматко 

В.С.,  

атив 

учнівсько

го 

самовряд

ування 

І,ІІ,ІІІ, ІV 

курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8.     СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ ПІДЛІТКІВ ТА РОБОТА З БАТЬКАМИ 

 8.1 РОБОТА   ІЗ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИМИ   ДІТЬМИ 

№з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

Групи Відмітка 

про 

виконання 

1. Розробити  спільні  заходи  

адміністрації,  учнівського 

самоврядування  щодо  соціального  

захисту учнів з  категорії  сиріт, з  

малозабезпечених  сімей 

До 11 

вересня 

Перловська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

2. Здійснення  діяльності  щодо  

позитивної  адаптації   учнів з  

соціальних   категорій,  

першокурсників в  ліцеї 

Протягом  

року 

Практични

й психолог, 

керівники 

груп 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

3. Здійснювати   роботу  щодо  

поповнення  особових  

справ відповідними  документами  з  

захисту  майнових, житлових , та  

інших  прав  та  інтересів дітей-сиріт та  

дітей, позбавлених  батьківського  

піклування.  

Протягом  

року 

Перловська 

М.В., 

класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ 

ІVкурс 

 

4. Забезпечення  соціального  захисту  

учнів, що потребують  соціально-

матеріальної  підтримки: 

-    постійний психолого-педагогічний 

супровід учнів у  навчально-виховному  

процесі; 

-   складання соціологічних  карт; 

-    організація пільгового  харчування  

учнів; 

-   вивчення  умов  проживання  учнів  

пільгових  категорій; 

-  організація відпочинку і здоровлення; 

-  надання психологічної, медичної  та 

педагогічної  допомоги 

Протягом  

року 

Перловська 

М.В., 

класні 

керівники. 

Практични

й психолог, 

соціальний 

педагог  

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

5. Дотримання   контролю належних 

житлово-побутових умов для  учнів з  

категорії  дітей-сиріт та дітей, які  

залишились   без батьківського  

піклування 

Протягом  

року 

Перловська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

6. Організувати  роботу   спортивних  

секцій, гуртків художньої, 

декоративно-прикладної, технічної 

творчості, залучити учнів з  категорії  

До 15 

вересня 

Перловська 

М.В., 

керівники 

гуртків 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 



 
 

дітей – сиріт, дітей, які  залишились  

без  піклування  батьків  до  їхньої 

роботи 

7. З метою  підготовки  учнів з  категорії 

дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  

батьківського  піклування, до  

самостійного  життя  організувати  та   

провести  цикл зустрічей: 

з працівниками ССД, 

з  працівниками  міського  центру  

зайнятості; 

з працівниками міського управління 

юстиції. 

За  

окремим 

планом 

 

Практични

й психолог, 

соціальний 

педагог. 

Перловська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

8. Провести  комплексне  вивчення  

особових  справ учнів,  які  вступили  

на  навчання  до ліцею  з  метою 

створення  соціального  паспорту; 

здійснювати тестування  та  

діагностику – з  метою  виявлення  

інтересів, захоплень, уподобань,  

особливостей рис  характеру  учнів  

Протягом  

вересня 

Класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

 

 

8.2. РОБОТА З ДІТЬМИ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ 

№з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

Групи Відмітка 

про 

виконання 

1. Залучення учнів із числа пільгової 

категорії до гурткової роботи, 

учнівського самоврядування. 

Вересень Класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

2. Проведення обліку учнів  з числа 

пільгових категорій 

Вересень  Перловська 

М.В., 

соціальний 

педагог 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

3. Здійснення  заходів з  профілактики  

правопорушень, бродяжництва,  

вживання  алкоголю,  тютюнопаління,  

наркотичних   речовин учнями з  

категорії сиріт, запобігання  

насильницьких  дій щодо них. 

Постійно Перловська 

М.В., 

Класні 

керівники, 

майстрив/н 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

4.  Проведення  інформаційно-

просвітницьких  заходів  серед  учнів  

щодо  переліку та функцій  

організацій, куди  можна звернутись з 

приводу захисту  своїх  соціальних  

прав. Робота  консультативного  

Постійно Викладач 

права, 

соціальний 

педагог 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 



 
 

правового  пункту. 

5. Забезпечення належної  роботи  

соціальної  служби  ліцею  щодо  

захисту  прав  дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених  батьківського піклування 

Постійно Перловська 

М.В. 

соціальний 

педагог 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

6. Забезпечення  повноцінного, 

організованого відпочинку дітей-сиріт 

під час літніх та зимових канікул 

Постійно Перловська 

М.В. 

соціальний 

педагог 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

7. Надання допомоги дітям, які 

потребують піклування чи знаходяться 

в складних життєвих обставинах 

Постійно Перловська 

М.В., 

соціальний 

педагог 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

8. Участь у вирішенні конфліктів, 

обумовлених нерозумінням 

соціальних причин, що викликає 

напруження у стосунках. 

Постійно Практични

й психолог, 

соціальний 

педагог 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

 

9.  РОДИННЕ  ВИХОВАННЯ 

 №з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідал

ьний 

Групи Відмітка 

про 

виконання 

1. Батьківські збори в групах та 

загальноліцейні батьківські збори 

 Жовтень  Класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ 

ІV курс 

 

2. Батьківські збори в групах Квітень  Класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ 

ІV курс 

 

4. Засідання Батьківського всеобучу 

 

За 

окремим 

планом 

Перловська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ 

ІV курс 

 

5. Створення банку даних про сім’ї, які 

потребують підвищеної педагогічної 

уваги 

 

Вересень Перловська 

М.В. 

Практични

й психолог, 

соціальний 

педагог 

І,ІІ,ІІІ 

ІV курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

10.  УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 №

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальн

ий 

Групи Відміт

ка про 

викона

ння 

1. Виборча  кампанія  на  посаду 

Президента  учнівського  парламенту. 

Захист  программ. 

Жовтень Перловська 

М.В. 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

2. Організація учнівського чергування, 

визначення  рівня  його  ефективності 

Вересень  Перловська 

М.В., класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

3. Облік та роз’яснювальна робота з 

учнями, які відсутні на заняттях, 

запізнюються на уроки 

Постійно  Перловська 

М.В., класні 

керівники, 

майстри в/н 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

4. Участь  органів  учнівського  

самоврядування у  забезпеченні  порядку  

в  ліцеї,  дотриманні  учнями  санітарно-

гігієнічних  вимог, правил  поведінки та  

правил  для  учнів   

Постійно  Актив 

учнівського 

самоврядува

ння 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

6. Організація дозвілля,  підготовка і  

проведення  конкурсів,  творчих  свят, 

змагань;  

Постійно Актив 

учнівськогса

моврядуванн

я 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

7. День сміху Квітень  Актив 

учнівськогса

мовряднув. 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

11.  РОБОТА ПРЕС – ЦЕНТРУ  

№з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповіда

льний 

Групи Відмітк

а про 

виконан

ня 

1. Випуск загальноліцейної газети 

«Ліцейка» 

Щокварта

льно   

Мозгова 

С.В. 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

2. Випуски інформаційних бюлетенів  Щокварта

льно  

Актив 

учнівсько

го 

самовряд

уання, 

медсестра 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

3. Конкурс на кращу стіннівку 

між групами  

До 

календар. 

свят 

Класні 

керівники

, майстри 

в/н 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

4. Участь у  тематичних конкурсах на 

кращий малюнок,плакат, постер, 

колаж,фото,комп’ютерну роботу тощо 

За 

окремим 

графіком 

Класні 

керівники

, майстри 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 



 
 

в/н 

5. Організація вітальних поздоровлень 

ветеранів, педагогів,іменинників 

За 

окремим 

графіком 

Актив 

учнівсько

го 

самоупра

вління 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

6. Засідання ліцейного прес-центру Щокварта

льно 

Перловсь

ка М.В. 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

12.  ВОЛОНТЕРСЬКИЙ  РУХ 

№з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

Групи Відмітк

а про 

виконан

ня 

1. Організація роботи волонтерського 

загону «Турбота».  

Жовтень Перловська 

М.В., 

Шматко 

В.С. 

Кисіль Т.В. 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

2. Допомога ветеранам до Дня 

партизанської слави та Дня людей 

похилого віку. 

Вересень Актив 

учнівсько-

го 

самоуправл

іння 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

4. Відзначення пам’ятних дат ООН Протягом 

року 

Класні 

керівники 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

5. «Милосердя» - благодійна акція Грудень Актив 

учнівсько-

го 

самоуправл

іння 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

6. Співпраця з міською  радою ветеранів Протягом 

року 

Актив 

учнівсько-

го 

самоуправл

іння 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

7. Акція «Допоможи конкретній людині» 

- допомога людям похилого віку у 

виконанні осінніх робіт на городі 

Жовтень Актив 

учнівсько-

го 

самоуправл

іння 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

8. Участь членів загону в превентивних 

акціях, програмах. 

Протягом 

року 

Актив 

учнівсько-

го 

самоуправл

іння 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 

9. Організація  адресної допомоги 

біженцям, тимчасовим переселенцям 

«Якщо не ми – то хто?» 

Протягом 

року  

Актив 

учнів 

І,ІІ,ІІІ 

ІV 

курс 

 



 
 

 

13. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА  РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ   ТА  

МОНІТОРИНГОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ 

 №з/п Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальний Групи 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

Підбір  класних  

керівників , 

керівників  гуртків , 

спортивних секцій, 

творчих  об’єднань. 

  

Серпень Перловська 

М.В. 

Педагогічний 

колектив  
  

2. 

Поновити 

діагностичну  карту  

педпрацівників. 

Діагностика  

професійної  

компетентності  

педагогів , 

кл.керівників , 

майстрів  в/н , 

вивчення  

педагогічних  

проблем 

Вересень Перловська 

М.В. 

Педагогічний 

колектив 
  

3. 
Дні  методичної  

інформації 
Щопонеділка Перловська 

М.В. 

Педагогічний 

колектив 
  

4. 

Продовження  

діяльності МК з 

виховної роботи, 

складання та  

узгодження  планів, 

заходів 

Вересень Червякова Н.Г. 
Педагогічний 

колектив 
  

5. 

Вивчення  новинок  

науково – 

методичної  

літератури  з  

проблем  виховання  

й  визначення  кола  

питань, з  якими  

необхідно  

ознайомити  членів  

педагогічного  

колективу 

Вересень Любая Т.В. 
Педагогічний 

колектив 
  

6. 

Засідання  

Педагогічної  Ради   

з  питань виховання, 

профілактики 

девіантної поведінки 

За  окремим  

планом 
Перловська 

М.В. 

Педагогічний 

колектив 
  



 
 

тощо. 

  

7. 

Засідання 

методичної комісії 

виховної роботи. 

Щомісяця  Червякова Н.Г. 
Педагогічний 

колектив 
  

9. 

Індивідуальні 

співбесіди з 

педагогами  ліцею 

щодо методичних  

досягнень та 

подолань  труднощів 

у  роботі 

Протягом  

року 
Перловська 

М.В. 

Педагогічний 

колектив 
  



 
 

РОЗДІЛ VІ.  Фізична підготовка 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальна особа Примітки 

1 2 3 4 5 

 І. Організаційно-навчальна робота 

1  Спланувати навчальний процес з 

фізичної культури (навчальний 

план, графік навчального 

процесу, робочий план.) 

Вересень Заст. директора з 

НВирР  

Руденко І.І. 

викладач фізичної 

культури 

 

2 Провести вибори фізоргів груп Вересень 

 

Заст. директора з 

НВихР  

Пеловська М.В. 

 

3 Організувати і провести звітно-

виборчі збори колективу 

фізичної культури (КФК) 

Протягом 

року 

Викладач фізичної 

культури 

Рада КФК 

 

4 Проводити щомісячно засідання 

ради КФК з організаційних 

питань. 

Щомісячно  Голова ради КФК  

Викладач фізичної 

культури 

 

5 Організовувати заняття з 

майстрами виробничого 

навчання та класними 

керівниками для підвищення їх 

практичних навичок у 

проведенні фізкультпауз і 

фізкультхвилин.  

Протягом 

року 

Рада КФК  

6 Оновити інструктивні, 

інформаційні стенди, 

фотостенди. 

Протягом 

року 

Викладач фізичної 

культури 

 

 

7 Провести вечори зустрічі з 

відомими спортсменами. 

Протягом 

року 

Заст. директора з 

НВихР 

Викладач фізичної 

культури 

 

 

8 Провести урочисті заходи, 

присвячені  

 Дню фізкультурника 

 Дню захисника Вітчизни  

 Дню здоров’я нації 

 

 

Вересень 

21.02 

 

Травень  

Заст. директора з 

НВихР 

Перловська М.В. 

Викладач фізичної 

культури 

Майстри в/н  

Класні керівники 

 

 ІІ. Методична робота 

1 Заслухати на засіданні 

педагогічної ради звіт викладача 

фізичної культури про стан 

фізкультурно-масової роботи 

серед учнів та працівників 

ліцею. 

Жовтень 

2019р.  

Заст. директора з 

НВихР 

Викладач фізичної 

культури 

 

 

2 Взяти участь в роботі обласних 

семінарів-практикумів, шкіл 

передового педагогічного 

досвіду. 

Згідно плану 

роботи НМЦ 

ПТО 

Викладач фізичної 

культури 

 

 



 
 

3 Брати участь в роботі 

методичної комісії ліцею 

Згідно плану 

роботи НМЦ 

ПТО 

Викладач фізичної 

культури 

 

 

4 Зробити методичні розробки 

уроків на тему: 

 Інновації у фізичної 

культурі 

Впродовж 

року  

Викладач фізичної 

культури 

 

 

5 Зробити методичні розробки 

поза навчальних заходів: 

 Гра Патріот 

 Козацькі розваги 

Впродовж 

року  

Викладач фізичної 

культури 

 

 

 ІІІ. Фізкультурно-масова робота 

1 Прийняти участь в 

Всеукраїнських спортивних 

іграх серед учнів ПТНЗ України 

«Козацька наснага», ігри 

проводяться в ІІІ етапі 

Протягом 

року 

Заст директора з НВихР  

Перловська М.В. 

Викладач фізичної 

культури 

 

2 Організувати роботу спортивних 

гуртків та секцій 

Протягом 

року 

Згідно графіку 

Заст директора з НВихР  

Перловська М.В. 

Викладач фізичної 

культури 

 

3 Розробити Положення про 

спортивні змагання і 

календарний план, проведення 

спартакіади серед учнів ПТНЗ. 

Вересень Викладач фізичної 

культури 

 

4 Сформувати збірні команди 

ПТНЗ з різних видів сорту та 

брати участь в змаганнях 

обласної спартакіади учнів 

ПТНЗ. 

Жовтень 

Листопад 

Рада КФК  

5 Провести олімпійський тиждень Вересень  Рада КФК  

6 Виконання Регіональної цільової 

соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 

2017-2020р.р 

Протягом 

року 

Адміністрація ліцею 

Викладач 

фізичної культури 

 

7 Порядок проведення щорічного 

оцінювання фізичної 

підготовленості населення 

України 

Квітень 

Травень  

Адміністрація ліцею 

Викладач 

фізичної культури 

 

 ІV. Фізкультурно-оздоровча робота 

1 Створити групу оздоровчої 

спрямованості  

Вересень  Викладач фізичної 

культури 

 

2 Провести Дні здоров’я  Вересень 

Квітень 

Заст.  директора  з НВР 

Перловська М.В., 

майстри в/н, кл. 

керівники  

 

3 Провести турніри з командами 

загальноосвітніх шкіл м. Золоте 

та Гірське з таких видів спорту:  

 Футбол 

 

 Баскетбол 

 

 

 

 

Вересень 

Квітень 

Заст.  директора  

 з НВР  

Перловська М.В.,  

Викладач фізичної 

культури 

Рада КФК 

 



 
 

 Волейбол 

 Настольний теніс 

 Шахи, шахмати 

 З атлетизму 

Лютий 

Березень 

Січень 

Березень 

Травень 

4 Організувати роботу з учнями, 

віднесеними за станом здоров’я 

до спеціальної медичної групи 

Вересень 

Жовтень 

Викладач фізичної 

культури 

Медична сестра 

Шматко В.С. 

 

5 Організувати проведення 

профілактичних бесід «За 

здоровий спосіб життя» 

 Гігієна – наука про 

здоров’я  

 Вплив на організм 

людини нікотину та 

алкоголю 

 Наркотики – ні! 

Протягом 

року 

Медична сестра 

Шматко В.С. 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

6 Забезпечити проведення 

оздоровчих заходів в режимі 

навчального дня 

Щодня  Рада КФК  

 V. Фінансово-господарська діяльність 

1 Підтримувати стан матеріальної 

бази для проведення уроків з 

фізичної культури та занять 

спортом в належному стані 

Постійно  Викладач фізичної 

культури 

 

 

2 Придбати необхідні спортивний 

інвентар 

Протягом 

року 

Адміністрація ліцею, 

Викладач фізичної 

культури 

 

 

3 Придбати тренажери в 

тренажерний зал 

Протягом 

року 

Адміністрація ліцею, 

Викладач фізичної 

культури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОЗДІЛ VІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО-

ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 

№ 

з/п 
Об’єкт контролю Мета контролю 

Особа, яка 

контролює 

Термін 

контролю 

Де 

заслухано 

підсумки 

контролю 

1 2 3 4 5  

1 Наявність робочих 

навчальних програм, 

поурочно-

тематичних планів, 

переліків 

комплексного 

методичного 

забезпечення 

предметів 

(професія), плану 

роботи навчальних 

кабінетів, 

майстерень, 

предметних гуртків, 

клубів 

Перевірка готовності 

навчально-плануючої 

документації, її 

якість та готовність 

інженерно-

педагогічних 

працівників до 

ведення навчально-

виховного процесу 

Заступники 

директора 

Руденко І.І. 

Перловська М.В. 

Старший 

майстер  

Руденко В.Г. 

На початок 

навчально-

го року та 

ІІ-го 

семестру 

На 

інструктивні

-методичній 

нараді 

2. Ведення 

викладачами 

журналів 

теоретичного та 

виробничого  

навчання та 

виробничої 

практики 

Перевірка 

дотримання 

викладачами 

інструкції з ведення 

журналів, 

накопиченність 

оцінок, часто 

опитування, 

відповідальність дат 

проведення уроків у 

журналах 

теоретичного 

навчання, 

виробничого 

навчання і розклади 

уроків.  Виконання 

навчальних планів і 

програм 

Директор 

Кіященко Т.Р. 

заступник 

директора з 

НВирР  

Руденко І.І., 

старший майстер 

Руденко В. Г. 

2 рази на 

семестр 

 

 

 

1 раз на 

місяць 

 

1 раз на 

тиждень 

Обговорення 

на нараді 

при 

директор 

оди 

3.  Ведення журналів 

класних керівників, 

майстрів груп 

Аналіз планів 

виховної роботи 

навчальних груп, 

своєчасність 

виконання 

запланованих 

заходів, виконання 

вимог до ведення 

журналів  

заступник 

директора з 

НВихР 

Перловська М.В. 

1 раз на 

місяць 

Обговорення 

на 

інженерно-

методичні й 

нараді 

4. Ведення книги 

взаємовідвідування 

уроків 

Частота відвідування 

уроків, якість та 

глибина аналізу 

Заступники 

директора 

Руденко І.І. 

1 раз на 

семестр 

(січень, 

Обговорення 

на 

засіданнях 



 
 

відвіданих уроків Перловська М.В. 

Старший 

майстер  

Руденко В.Г. 

Методист 

Мозгова С.В. 

травень) методичних 

комісій 

5. Самоосвіта 

інженерно-

педагогічних 

працівників, 

наявність планів та 

їх виконання 

Робота педагогів над 

особистими 

методичними 

проблемами: 

позитивні заходи, 

ефективний досвід 

викладача, майстра 

в/н 

Голови 

методичних 

комісій 

1 раз на рік 

(червень) 

Обговорення 

на засіданні 

методичної 

ради 

6. Ведення книги 

протоколів засідань 

методичних комісій 

Виконання планів 

роботи, якість 

протоколів засідань 

Заступник 

директора 

Руденко І.І., 

методист 

Мозгова С. В. 

1 раз на 

місяць 

Обговорення 

на ІМН та 

педраді  

7. Уроки лабораторно-

практичні заняття  

Якість знань учнів, 

прищеплення їм 

навичок 

конспектування, між 

предметні зв’язки, 

технічні засоби 

навчання, 

комп’ютеризація 

навчального процесу, 

професійна 

спрямованість 

предметів 

загальноосвітнього 

циклу 

Адміністрація 

ліцею, голови 

методичних 

комісій 

Протягом 

навчальног

о року 

Обговорення 

на ІМН,  

педраді, 

метод раді, 

засіданнях 

методичних 

комісій. 

Видання 2 

рази на рік 

аналітичних 

наказів 

8. Засідання 

методичних комісій 

Явка викладачів та 

майстрів в/н, 

підготовка 

запланованих питань 

Заступники 

директора 

Руденко І.І. 

Перловська М.В. 

Методист 

Мозгова С.В. 

Старший 

майстер 

Руденко В.Г. 

1 раз на 

місяць 

Обговорення 

на 

засіданнях 

педради 

9. Засідання ради з 

профілактики 

правопорушень  

Підготовка 

запланованих 

питань. Явка 

запрошених учнів та 

їх батьків 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Перловська М.В. 

1 раз в два 

місяці  

Обговорення 

на засіданні 

педради 

10. Виховні години 

тематичні лінійки,  

вечори відпочинку, 

розважальні заходи 

Якість підготовки і 

проведення, 

присутність учнів на 

підготовлених 

заходах. Виховний 

потенціал заходів. 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Перловська М.В. 

Постійно  Обговорення 

на педраді 

класних 

керівників 

та майстрів 

виробничого 



 
 

Зв’язок з 

майбутньою 

професією 

навчання 

11. Предметні гуртки, 

гуртки технічної 

творчості учнів  

Відвідування учнями 

засідань гуртків, 

виконання планів 

роботи, ефективність 

проведеної роботи 

Заступник  

директора з 

навчально-

виробничого 

навчання 

Руденко І.І. 

Старший 

майстер 

Руденко В.Г. 

Двічі на рік 

(лютий, 

травень) 

Обговорення 

на педраді 

12. Кабінети і 

лабораторії  

Виконання планів 

роботи кабінетів та 

лабораторій. 

Додержання правил 

техніки безпеки. 

Справність приладів 

та обладнання, меблі 

та їх стан. 

Озеленення кабінету. 

Санітарний стан 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Руденко І.І. 

Двічі на рік 

(січень, 

травень) 

Обговорення 

на 

інструктивн

о-методич-

ній  нараді 

13.  Навчальні майстерні  Наявність 

методичного 

забезпечення. 

Виконання програм 

виробничого 

навчання. 

Дотримання правил 

техніки безпеки. 

Зв’язок майстрів 

виробничого 

навчання з 

викладачами 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Руденко І.І. 

Старший 

майстер 

Руденко В.Г. 

Двічі на рік 

(лютий, 

травень) 

Обговорення 

на педраді 

14. Консультації та 

додаткові заняття 

Відвідування 

учнями, облік 

роботи. Якість 

проведення занять. 

Результати  

Заступники 

директора, 

голови метод 

комісій  

Щомісяця Обговорення 

на 

засіданнях 

метод 

комісій  

15. Письмові роботи до 

державної 

кваліфікаційної 

атестації 

Тематика письмових 

екзаменаційних 

робіт, ступінь їх 

оновлення, 

актуальність, якість 

робіт. Своєчасне 

виконання графіків. 

Дотримання вимог 

орфографічного та 

графічного режимів 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Руденко І.І. 

Двічі на рік Обговорення 

на педраді 

16. Документація Відповідність Заступник   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

викладачів. 

Методичне 

забезпечення 

поточного та 

підсумкового 

контролю знань 

учнів 

документації 

навчальним планам. 

Наявність 

документації 

українською мовою, 

наявність матеріалів 

державної  

підсумкової 

атестації, варіантів  

директора з 

НВирР  

Руденко І.І, 

Методист 

Мозгова С.В. 



 
 

РОЗДІЛ VІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

Основні завдання навчального закладу за напрямками роботи: 

Навчальний: удосконалення змісту і технологій навчально - виховного процесу з метою 

забезпечення якості освіти, створення умов для розвитку обдарованих дітей 

Методичний: поширення використання інтерактивних технологій навчання і виховання; 

створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу педагогів; моніторинг 

освітнього процесу 

Виховний: виховання духовності і культури, естетичної свідомості, відродження інтересу 

до етнокультурних цінностей, виховання професійних інтересів і професійно важливих 

якостей особистості 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Місяці 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1 Колективна методична робота 

1.1 Педагогічна рада +  +  +  +  +  + 

1.2 Методична рада  +  +  +  +  +  

 Методичні комісії:            

 - професійної 

підготовки 
+ + + + + + + + + + + 

 - загальноосвітньої 

підготовки 
+ + + + + + + + + + + 

 - класних 

керівників 
+ + + + + + + + + + + 

1.4 Інструктивно - 

методичні наради 
+ + + + + + + + + + + 

1.5 Методичні 

семінари 
+  +  +  +  +  + 

1.6 Школа 

педагогічної 

майстерності 

+  +  +  +  +  + 

1.7 Педагогічні 

читання 
     +      

2. Індивідуальна робота 

2.1 Наставництво + + + + + + + + + + + 

2.2 Консультації + + + + + + + + + + + 

2.3 Самоосвіта + + + + + + + + + + + 

Циклограма методичних заходів на 2019-2020 навчальний рік 
1-й понеділок 

місяця 

2-й понеділок 

місяця 

3-й понеділок 

місяця 
4-й понеділок 

місяця 
Загальна 

інструктивно - 

методична нарада 

Засідання МК  

класних керівників  і 

ради профілактики 

правопорушень 

Засідання МК 

загальноосвітньої та 

професійної 

підготовки 

Педагогічна рада/ 

Методрада 

 

Зміст роботи 
Відповідаль

ний 
Термін 

Результати 

діяльності 

Серпень 

Підготовка матеріалів до Методист  Методичні 



 
 

інструктивно - методичної наради з 

питань проведення першого уроку 

рекомендації 

Ознайомлення педагогічних 

працівників із новими методичними 

надходженнями 

Методист Постійно Інформація 

Вересень 

Організація "Школи педагогічної 

майстерності" (ШПМ) у поточному 

навчальному році 

Керівник 

ШПМ 

До 10 

вересня 

Ухвалення плану 

роботи та складу 

ШПМ 

Опрацювання Положення про 

методичну роботу, про організацію 

навчально - виробничого процесу 

Методист До 10 

вересня 

Інформація. Аналіз 

змін 

Ознайомлення з сучасними 

педагогічними технологіями 

Керівник 

ШПМ 

Протягом 

місяця 

Інформація 

Проведення консультацій з питань 

планування та проведення навчально 

- виробничого та навчально - 

теоретичного процесів 

Методист Протягом 

місяця 

Інформація 

Проведення заняття з головами 

методичних комісій щодо 

планування роботи на новий 

навчальний рік та ознайомлення із 

порядком ведення методичної 

документації 

Методист, 

заст.директ

ора з 

НВирР 

До 20 

вересня 

Плани роботи МК 

Проведення спільного засідання 

методичних комісій із проблеми 

організації роботи МК у 2019-2020 

навчальному році згідно з планом та 

відповідно напрямків 

Методист До кінця 

місяця 

Оформлення 

протоколу 

Опрацювання нормативних 

документів з організації науково - 

методичної роботи в професійно - 

технічному навчальному закладі та 

аналіз звітів педагогів навчального 

закладу щодо роботи над єдиною 

методичною проблемою у 

поточному навчальному році 

Методист  До 20 

вересня 

Підготовка 

доповіді на 

засідання 

педагогічної ради. 

Тема: "Організація 

роботи 

педколективу над 

ЄМП в поточному 

році" 

Підготовка плану методичної ради у 

поточному навчальному році 

  Ухвалення складу 

та плану роботи 

Планування роботи педагогічного 

колективу над ЄМП: 

- поширення досвіду педагогів 

закладу за результатами роботи над 

проблемою; проведення відкритих 

заходів, майстер-класів, авторських 

уроків, виховних годин, тематичних 

методичних семінарів; 

Методист До кінця 

місяця 

Підготовка плану 

роботи 

навчального 

закладу над ЄМП у 

поточному 

навчальному році 



 
 

- аналіз роботи педагогічного 

колективу над проблемою, розробка 

рекомендацій; 

- проведення науково - практичної 

конференції; 

Видання інформаційно - 

методичного збірника закладу; 

- удосконалення комплексно - 

методичного забезпечення предметів 

і професій; 

- проектування нової ЄМП на 

перспективу 

Проведення консультації для голів 

МК щодо планування роботи 

методичних комісій з ЄМП 

навчального закладу 

Методист До 20 

вересня 

Підготовка розділу 

планів роботи МК 

за цим напрямком 

діяльності 

Підготовка матеріалів та організація 

проведення методичної ради 

Методист Згідно з 

планом 

Оформлення 

протоколу 

Організація роботи та підготовка 

матеріалів щодо атестації 

педагогічних працівників 

навчального закладу: 

- ознайомлення із законодавчими та 

нормативними актами, що 

регламентують атестацію 

педагогічних працівників; 

- розробка алгоритму організації та 

проведення атестації педагогічних 

працівників; 

- розробка проекту наказу про 

створення атестаційної комісії, 

графіка засідань, проекту плану 

роботи атестаційної комісії; 

Корегування перспективного плану 

підвищення кваліфікації 

педагогічними працівниками; 

- корегування перспективного плану 

проходження атестації 

педагогічними працівниками; 

- організація проведення засідання 

атестаційної комісії 

 

Методист, 

секретар 

атестаційно

ї комісії, 

інспектор 

відділу 

кадрів 

До кінця 

вересня 

Наказ, Графік 

засідань і план 

роботи 

атестаційної 

комісії. 

Перспективні 

плани підвищення 

кваліфікації та 

проходження 

атестації 

педпрацівниками. 

Протокол засідання 

атестаційної 

комісії 

Наставництво у роботі Школи 

педагогічної майстерності 

Керівник 

ШПМ 

Згідно з 

планом 

Оформлення 

протоколу  

У методичному кабінеті зосередити 

матеріали: 

- плани роботи методичних комісій; 

- плани роботи педагогів; 

- інформаційні матеріали з ЄМП 

Методист, 

керівник 

ШПМ, 

секретар  

Протягом 

місяця 

Оформлення 

інформаційних 

стендів, папок за 

напрямками 

діяльності 



 
 

закладу; 

- план роботи методичного кабінету; 

- план методичної роботи; 

- календарне планування методиста; 

- портфоліо викладачів; 

- плани роботи, паспорти кабінетів; 

- матеріали узагальнення 

інноваційного педагогічного досвіду 

Надання методичної допомоги у 

проведенні Олімпійського тижня 

Керівник 

ШПМ 

Згідно з 

планом 

Проведення тижня 

Розробка пропозицій для педагога 

(П.І.Б) щодо підготовки та 

узагальнення досвіду 

Методист Згідно з 

планом 

Оформлення 

бюлетеня 

Ознайомлення з програмним 

комплексом ЄДБО "Електронне 

ліцензування", внесення змін та 

даних по контингенту ЗПЛ 

Відповідаль

ний за 

роботу в 

ЄДБО 

Згідно з 

планом 

Ознайомлення з 

довідником роботи 

в програмі 

Вивчення системи роботи 

методичних комісій і педагогічних 

працівників щодо участі в 

експерименті всеукраїнського рівня 

"Організація професійного навчання 

учнівської молоді й дорослих, що 

проживають на тимчасово 

окупованій території на в населених 

пунктах на лінії зіткнення, з 

використанням технології 

дистанційного навчання" 

Методист Згідно з 

планом та 

програмою 

експеримен

ту 

Розробка заходів 

роботи над 

проектом 

Жовтень 

Методична допомога в організації 

засідання МК з питань підвищення 

фахової педагогічної майстерності 

викладачів (кожна комісія за 

окремим планом) 

Методист, 

керівник 

ШПМ 

 Оформлення 

протоколу 

Опрацювання Типового положення 

про атестацію педагогічних 

працівників 

Методист, 

секретар 

атестаційно

ї комісії 

До 10 

жовтня 

Інформація для 

педагогів 

Засідання творчих груп Методист, 

керівники 

творчих 

груп 

Протягом 

місяця 

Інформація для 

педагогів 

Організація роботи та підготовка 

матеріалів щодо атестації 

педагогічних працівників: 

- подання на розгляд атестаційною 

комісією заяв педагогічних 

працівників та інших документів 

Методист, 

секретар 

атестаційно

ї комісії, 

інспектор 

відділу 

До 20 

жовтня 

Затвердження 

планів підвищення 

кваліфікації та 

проходження 

атестації 

педпрацівниками,  



 
 

щодо допущення до атестації; 

- Корегування перспективних планів 

підвищення кваліфікації та 

проходження атестації 

педагогічними працівниками; 

- підготовка графіків відвідування 

уроків та заходів адміністрацією 

закладу; 

- розробка анкет для оцінювання 

діяльності педагогічних працівників; 

- подання до атестаційної комісії 

списків педагогічних працівників, 

які підлягають черговій атестації 

кадрів списків педагогів, 

які підлягають 

черговій атестації, 

графіків 

відвідування 

Відвідування уроків педагогів, 

виховних заходів 

Методист, 

заступники 

директора з 

НВирР та 

НВихР 

Згідно з 

графіком 

Аналіз урокків та 

виховних заходів 

Заходи щодо реалізації  І етапу 

експерименту всеукраїнського рівня 

"Організація професійного навчання 

учнівської молоді й дорослих, що 

проживають на тимчасово 

окупованій території на в населених 

пунктах на лінії зіткнення, з 

використанням технології 

дистанційного навчання" 

Методист Згідно з 

планом та 

програмою 

експеримен

ту 

Затвердження 

заходів для роботи 

над проектом 

Консультації з питань атестації 

педагогічних працівників (щодо 

підготовки публікацій, оформлення 

портфоліо, підготовки відкритих 

заходів) 

Методист Протягом 

місяця 

Розробка 

індивідуальних 

графіків атестації 

педагогічних 

працівників 

Оформлення документації з 

моніторингу діяльності ПТНЗ на 

тему: "Робота методичної служби 

навчального закладу"  

Методист До 20 

жовтня 

Аналіз роботи 

Проведення консультацій щодо 

проведення відкритих заходів, 

майстер-класів, авторських уроків та 

виховних годин, тематичних 

методичних семінарів стосовно 

планування роботи над ЄМП 

педагогічного колективу 

Методист Протягом 

місяця 

Планування 

науково - 

методичної роботи 

Консультації щодо роботи Школи 

педагогічної майстерності 

Методист Згідно з 

планом 

Оформлення 

протоколу 

Консультації щодо підготовки 

методичних розробок, уроків 

теоретичного і практичного 

навчання, позаурочних заходів, 

Методист, 

керівник 

ШПМ 

Постійно Організація 

методичної 

діяльності 

педагогів 



 
 

дидактичного матеріалу, наочності 

Методична допомога у проведенні 

предметних тижнів, декад тощо 

Керівник 

ШПМ 

Згідно з 

графіком 

Надання 

методичної 

допомоги 

Методична допомога у проведенні 

тижнів, декад із професій 

Методист Згідно з 

графіком 

Надання 

методичної 

допомоги 

Вивчення стану викладання 

предметів 

Методист, 

заступник 

директора з 

НВирР 

Згідно з 

графіком 

Інформаційна 

довідка 

Листопад 

Інформаційно - консультативне 

обслуговування педагогічних 

працівників 

Методист Протягом 

місяця 

Консультації  

Підготовка матеріалів та організація 

проведення засідання методичної 

ради 

Методист До 15 

листопада 

Оформлення 

протоколу 

Проведення консультації щодо 

завершення індивідуальної роботи 

педагогічних працівників над 

загальною методичною проблемою 

Методист Протягом 

місяця 

Розробки уроків, 

виховних заходів 

Організація роботи та підготовка 

матеріалів щодо атестації 

педагогічних працівників: 

організація проведення засідання 

атестаційної комісії (за потреби) 

Методист, 

секретар 

атестаційно

ї комісії, 

інспектор 

відділу 

кадрів 

Листопад- 

березень 

Оформлення 

протоколу 

Консультації з питань атестації 

педагогічних працівників 

Методист Постійно Підготовка 

відкритих заходів 

Відвідування уроків та заходів 

педагогічних працівників, які 

атестуються 

Методист, 

заст. 

директора з 

НВирР 

Протягом 

місяця 

Аналіз уроків, 

заходів 

Методична допомога у проведенні 

спільного засідання методичних 

комісій загальноосвітніх дисциплін 

Керівник 

ШПМ, 

методист 

До 19 

листопада 

Оформлення 

протоколу 

Організація та проведення засідання 

Школи педагогічної майстерності 

Керівник 

ШПМ 

Згідно з 

планом 

Оформлення 

протоколу 

Консультації щодо підготовки 

методичних розробок, уроків 

теоретичного та практичного 

навчання, позаурочних заходів, 

дидактичного матеріалу, наочності 

Методист, 

керівник 

ШПМ 

Постійно Організація 

методичної 

діяльності 

педагогів 

Проведення тижня педагогічної 

майстерності на тему: "Перші кроки 

до вершини педагогічної 

Методист, 

бібліотекар 

Протягом 

місяця 

Звіти 



 
 

майстерності" 

Підготовка та проведення І етапу 

Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін 

Керівник 

ШПМ 

Протягом 

місяця 

Участь учнів в 

олімпіадах 

Методична допомога у проведенні 

предметних декад 

Керівник 

ШПМ 

Згідно з 

графіком 

Проведення декад, 

тижнів 

Методична допомога у проведенні 

декад/тижнів з професій 

Методист Згідно з 

графіком 

Проведення 

декад/тижнів 

Вивчення стану викладання 

предметів 

Заст. з 

НВирР 

Згідно з 

графіком 

Інформаційна 

довідка 

Грудень 

Інформаційно - косультативне 

обслуговування педагогічних 

працівників 

Методист Протягом 

місяця 

Консультації 

Організація та проведення засідання 

Школи педагогічної майстерності 

Керівник 

ШПМ, 

методист 

Згідно з 

планом 

Оформлення 

протоколу 

Проведення консультацій щодо 

практичної роботи педагогічних 

працівників над загальною 

методичною проблемою 

Методист Протягом 

місяця 

Розробки уроків, 

виховних заходів 

Організація роботи та підготовка 

матеріалів щодо атестації 

педагогічних працівників: 

організація проведення засідання 

атестаційної комісії (за потреби) 

Методист, 

інспектор 

відділу 

кадрів, 

секретар 

атестаційно

ї комісії 

Листопад- 

березень 

Оформлення 

протоколу 

засідання 

Консультації з питань атестації 

педагогічних працівників 

Методист Постійно Підготовка 

відкритих заходів 

Надання методичної допомоги 

викладачам, які атестуються, у 

підготовці публікацій 

Методист Постійно Публікації 

педпрацівників 

Відвідування уроків та заходів 

педпрацівників, що атестуються 

Методист, 

заст. 

директора з 

НВирР 

Протягом 

місяця 

Аналіз уроків 

Надання методичної допомоги в 

організації засідань методичних 

комісій 

Керівник 

ШПМ, 

методист 

До 15.12 Засідання МК 

Консультації щодо підготовки 

методичних розробок, уроків 

теоретичного і практичного 

навчання, позаурочних заходів, 

дидактичного матеріалу, наочності 

Методист Постійно Організація 

методичної 

діяльності 

педагогів 

Підготовка матеріалів до засідання 

педагогічної ради 

Методист Згідно з 

планом 

Оформлення 

протоколу 

Підготовка і проведення семінару- Методист Згідно з Оформлення 



 
 

тренінгу на тему: "Професійне 

вигорання" 

планом матеріалу для 

розміщення на 

сайті 

Методична допомога у проведенні 

предметних декад 

Керівник 

ШПМ 

Згідно з 

графіком 

Проведення декад, 

тижнів 

Методична допомога у проведенні 

декад/тижнів з професій 

Методист Згідно з 

графіком 

Проведення 

декад/тижнів 

Вивчення стану викладання 

предметів 

Заст. з 

НВирР 

Згідно з 

графіком 

Інформаційна 

довідка 

Підготовка документації щодо 

розробки плану перспективного 

розвитку навчального закладу  

Методист Згідно з 

графіком 

Оформлення 

документації 

Оформлення інформаційно - 

аналітичних документів: 

- моніторинг навчально - виховного 

процесу; 

- моніторинг відвідування учнями 

занять, успішності 

Заст. 

директора з 

НВирР, 

заст.директ

ора з 

НВихР 

 Довідки 

Підготовка методичних 

напрацювань педагогічного 

колективу до участі у Міжнародній 

виставці "Сучасні заклади освіти" 

Методист Згідно з 

графіком 

Методичні 

розробки 

педагогічних 

працівників 

Оформлення І етапу роботи над 

проектом "Розвиток стійкого 

інтересу учня до майбутньої 

професії" 

Методист, 

голова МК 

професійно

ї 

підготовки 

Згідно з 

графіком 

Початок 

формування 

проекту 

Консультації щодо оформлення 

методичних рекомендацій, 

методичних розробок, доповідей, 

статей, бібліографії по роботі над 

ЄМП 

Методист Згідно з 

графіком 

Методичні 

напрацювання 

педагогічних 

працівників 

Оформлення плану перспективного 

розвитку ПТНЗ 

Методист  Затвердження 

документації з 

планування 

перспективного 

розвитку ПТНЗ 

Підготовка до педагогічної ради Заст. 

директора з 

НВихР та 

НВирР, 

методист 

Згідно з 

графіком 

Оформлення 

протоколу 

Робота згідно Плану – графіку з 

реалізації експерименту 

всеукраїнського рівня «Організація 

професійного навчання молоді й 

дорослих, що проживають на 

тимчасово окупованій території та 

Методист, 

члени 

творчої 

групи  

Згідно з 

планом - 

графіком 

Аналітична 

довідка, звіт, 

проведення 

вебінару 



 
 

лінії розмежування з використанням 

технологій дистанційного навчання» 

Січень 

Методична допомога в організації 

засідання методичних комісій 

Методист, 

керівник 

ШПМ, 

голови МК 

До 15 січня Засідання МК 

Проведення індивідуальних 

методичних консультацій з 

педагогами з питань самоосвіти 

Методист Протягом 

місяця 

Інформація 

Підготовка матеріалів та організація 

проведення методичної ради 

Методист До 15 січня Оформлення 

протоколу 

Проведення консультацій щодо 

практичної роботи над ЄМП 

Методист Протягом 

місяця 

Розробки уроків, 

виховних заходів, 

побудова 

педагогічних 

прйомів 

Організація роботи та підготовка 

матеріалів щодо атестації 

педагогічних працівників: 

- організація проведення засідання 

атестаційної комісії (за потреби) 

- ознайомлення членів атестаційної 

комісії з атестаційними матеріалами 

педагогічних працівників, що 

атестуються 

Методист, 

інспектор 

відділу 

кадрів, 

секретар 

атестаційно

ї комісії 

Протягом 

місяця 

Оформлення 

протоколу 

засідання 

атестаційної 

комісії 

Надання методичної допомоги 

викладачам, які атестуються, у 

підготовці портфоліо 

Методист Протягом 

місяця 

Оформлення 

портфоліо 

Організація та проведення засідання 

Школи педагогічної майстерності 

Керівник 

ШПМ, 

методист 

Згідно з 

планом 

Оформлення 

протоколу 

Підготовка матеріалів для 

проведення методичного місячника 

Методист Протягом 

місяця 

План роботи 

Лютий 

Інформаційно - консультативне 

обслуговування педагогічних 

працівників 

Методист Протягом 

місяця 

Оптимізація 

діяльності 

Підготовка матеріалів до засідання 

педагогічної ради 

Методист До 10 

лютого 

Оформлення 

протоколу 

Проведення методичного місячника Методист Згідно з 

планом 

Звіт 

Допомога в організації засідань 

методичних комісій 

Керівник 

ШПМ, 

методист 

Протягом 

місяця 

Проведення 

засідань 

Організація та проведення засідання 

Школи педагогічної майстерності 

Керівник 

ШПМ, 

методист 

Згідно з 

планом 

Оформлення 

протоколу 



 
 

Проведення інструктивно - 

методичної наради щодо результатів 

самоосвіти педагогів 

Методист Перша 

половина 

місяця 

Інформація голів 

методичних 

комісій 

Участь у проведенні моніторингу 

ДКА у ліцеї 

Заст. 

директора з 

НВирР, 

методист 

Протягом 

місяця 

Оптимізація 

діяльності 

Проведення консультацій щодо 

індивідуальної роботи педагогічних 

працівників над ЄМП 

Методист  Протягом 

місяця 

Корегування 

роботи педагогів 

Організація роботи та підготовка 

матеріалів щодо атестації 

педагогічних працівників: 

- організація проведення засідання 

комісії (за потреби); 

- ознайомлення членів атестаційної 

комісії з атестаційними матеріалами 

педагогічних працівників, які 

атестуються 

Методист, 

інспектор 

відділу 

кадрів, 

секретар 

атестаційно

ї комісії 

Протягом 

місяця 

Оформлення 

протоколу 

 

Організація роботи 

членів атестаційної 

комісії 

Відвідування уроків та заходів 

педагогічних працівників, які 

атестуються 

Заст. 

директора з 

НВирР, 

НВихР, 

методист 

Протягом 

місяця 

Аналіз уроків, 

заходів 

Надання методичної допомоги 

викладачам, які атестуються, у 

підготовці до творчих звітів 

Методист Протягом 

місяця 

Творчий звіт 

педагогів 

Нарада голів методичних комісій Голови МК, 

методист 

Перша 

половина 

місяця 

Інформація 

Консультації щодо підготовки 

методичних розробок, уроків 

теоретичного і практичного 

навчання, позаурочних заходів, 

дидактичного матеріалу, наочності 

Методист, 

заст. 

директора з 

НВирР 

Постійно Сприяння 

методичній 

діяльності 

педагогів 

Підбиття підсумків участі у 

обласних олімпіадах 

Керівник 

ШПМ, 

голова МК 

загальноосв

ітньої 

підготовки 

Згідно з 

планом  

Довідка 

Методична допомога у проведенні 

предметних декад/ тижнів 

Керівник 

ШПМ 

Згідно з 

графіком 

Проведення декад/ 

тижнів 

Методична допомога у проведенні 

декад/ тижнів із професій 

Методист Згідно з 

графіком 

Проведення декад/ 

тижнів 

Вивчення стану викладання 

предметів 

Голови МК, 

методист, 

заст. 

Згідно з 

графіком 

Інформаційна 

довідка 



 
 

директора з 

НВирР 

Участь у засіданні голів МК 

(Круглий стіл на тему: "Обмін 

досвідом") 

Голови МК, 

методист, 

заст. 

директора з 

НВирР та 

НВихР 

Згідно з 

графіком  

Інформація на 

сайт, відбір 

напрацювань 

педагогічного 

колективу 

Організація та рповедення місячника 

педмайстерності на тему: "Творча 

діяльність педагога" 

Заст. 

директора з 

НВирР, 

методист, 

голови МК 

Згідно з 

графіком 

Відкриті уроки, 

виховні заходи 

Організація та проведення 

практичної конференції н тему: 

"Педагогічна ідея - це крила, на яких 

злітає педагогічна творчість" 

Методист  Оформлення 

збірника 

Організація педагогічної ради на 

тему: "Спільна робота педагогічного 

колективу під час формування 

регіонального замовлення" 

Методист  Оформлення 

протоколу 

Організація виставки методичних 

напрацювань педагогічних 

працівників на тему: "Творчість 

педагога - секрети успіху" 

Методист Протягом 

місяця 

Методичні 

напрацювання 

педагогічних 

працівників 

Проведення засідання з головами 

методичних комісій з питань 

реалізації ЄМ проблеми, а саме : 

"Роль і місце загальноосвітньої 

підготовки у професійно- технічній 

освіті"  

Методист, 

голови МК 

Протягом 

місяця 

Методичні 

напрацювання 

педагогічних 

працівників 

Засідання творчої  групи у рамках 

роботи над експериментом  

Всеукраїнського рівня  

Методист Протягом 

місяця 

Методичні 

напрацювання 

педагогічних 

працівників 

Підготовка матеріалів до щорічної  

Міжнародної виставки "Сучасні 

заклади освіти", 

Методист До початку 

виставки 

(14-16 

березня) 

Оформлення 

бюлетня 

 

Матеріали до 

участі 

Висвітлення ППД педагогів   Оформлення 

бюлетня 

Березень 

Інформаційно-консультативне 

обслуговування педагогічних 

працівників 

Методист, 

голови МК 

Протягом 

місяця 

Консультації 

Відвідування уроків педагогів, 

відкритих заходів 

Методист, 

заст 

Згідно з 

графіком  

Аналіз уроків та 

заходів 



 
 

директора 

Опрацювання нормативно - правової 

документації 

Методист Протягом 

місяця 

Інформація 

Проведення індивідуальних 

методичних консультацій з 

педагогами з питань самоосвіти 

Керівник 

ШПМ, 

методист 

Протягом 

місяця 

Сприяння 

методичній 

діяльності 

педагогів 

Організація роботи та підготовка 

матеріалів щодо атестації 

педагогічних працівників: 

- оформлення характеристик та 

атестаційних листів, ознайомлення 

педагогічних працівників; 

- організація проведення 

підсумкового засідання атестаційної 

комісії 

Методист, 

інспектор 

відділу 

кадрів, 

секретар 

атестаційно

ї комісії 

До ___ 

березня 

Оформлення 

характеристик, 

атестаційних 

листів, протоколу 

засідання 

Систематизація матеріалу із досвіду 

роботи викладачів / майстрів 

Методист До кінця 

березня 

Оформлення папок 

Надання методичної допомоги 

педагогічним працівникам у 

складанні плануючої документації, 

обліку навчальної документації з 

питань підготовки до ДПА та ДКА 

Заст. 

директора з 

НВирР, 

методист 

Протягом 

місяця  

Підготовка до ДПА 

та ДКА 

Методична допомога у проведенні 

предметних декад/ тижнів 

Керівник 

ШПМ 

Згідно з 

графіком 

Проведення декад/ 

тижнів 

Методична допомога у проведенні 

декад/ тижнів із професій 

Методист Згідно з 

графіком 

Проведення декад/ 

тижнів 

Вивчення стану викладання 

предметів 

Голови МК, 

методист, 

заст. 

директора з 

НВирР 

Згідно з 

графіком 

Інформаційна 

довідка 

Поширення інноваційного 

педагогічного досвіду педагогів 

шляхом друку в фахових 

періодичних виданнях 

Методист Згідно з 

графіком 

Друк матеріалів у 

фахових виданнях 

Зосередження у методичному 

кабінеті матеріалів узагальнення 

інноваційного педагогічного 

досвіду, папок кращих матеріалів 

предметних декад та декад із 

професій 

Методист  Документація з 

обміну досвідом 

Оформлення моніторинг - аналізу 

роботи ланки "бібліотека - 

методична служба" 

Методист  Аналіз роботи 

(довідка) 

Квітень 

Інформаційно-консультативне 

обслуговування педагогічних 

Методист, 

голови МК 

Протягом 

місяця 

Консультації 



 
 

працівників 

Забезпечення проведення засідань 

методичних комісій 

Голови МК, 

методист 

Протягом 

місяця 

Оформлення 

протоколів 

Надання методичної допомоги 

педагогічним працівникам у 

складанні плануючої документації, 

обліку навчальної документації з 

питань підготовки до ДПА 

Заст. 

директора з 

НВирР 

Протягом 

місяця 

Підготовка до ДПА 

Підготовка матеріалів та організація 

проведення засідання методичної 

ради 

Методист Протягом 

місяця 

Оформлення 

протоколу 

Підготовка матеріалів та організація 

проведення засідання педагогічної 

ради 

Методист Згідно з 

планом 

Оформлення 

протоколу 

Консультації щодо підготовки 

методичних розробок, уроків 

теоретичного та практичного 

навчання, позаурочних заходів, 

дидактичного матеріалу, наочності 

Керівник 

ШПМ, 

методист 

Постійно Сприяння 

методичній 

діяльності 

педагогів 

Творчий звіт ППД педагогів  Методист  Сприяння 

методичній 

діяльності 

педагогів 

Організація роботи та підготовка 

матеріалів щодо атестації 

педагогічних працівників: 

- подання до атестаційної комісії 

вищого рівня матеріалів з питань 

атестації педагогічних працівників 

навчального закладу (до 10 квітня); 

- оформлення документації за 

підсумками атестації педагогічних 

працівників; 

- видання наказу про присвоєння 

кваліфікаційних категорій 

(установлених тарифних розрядів), 

педагогічних звань 

Методист, 

інспектор 

відділу 

кадрів, 

секретар 

атестаційно

ї комісії 

 Подання 

 

Наказ 

Корегування перспективних планів 

підвищення кваліфікації та 

проходження атестації 

педагогічними працівниками на 

наступний навчальний рік 

Методист, 

інспектор 

відділу 

кадрів 

Протягом 

місяця 

Проекти 

перспективних 

планів 

Участь у складанні списків 

претендентів на атестацію на 

наступний навчальний рік 

Методист Протягом 

місяця 

Список 

працівників 

Проведення виставки на тему: 

"Сучасні педагогічні технології " Методист 

 
Оформлення 

протоколу 
Проведення педагогічної ради на 



 
 

тему: "Атестація - крок до творчості 

педагога" 

Травень 

Інформаційно-консультативне 

обслуговування педагогічних 

працівників 

Методист, 

голови МК 

Протягом 

місяця 

Консультації 

Проведення консультацій для голів 

методичних комісій щодо звітування 

з роботи МК над ЄМП 

Методист Протягом 

місяця 

Підготовка річного 

звіту голів 

методичних 

комісій 

Участь у роботі круглого столу за 

підсумками методичної роботи за 

рік. Планування роботи на новий 

навчальний рік 

Методист Протягом 

місяця 

Розробка проекту 

плану 

Надання методичної допомоги 

педагогічним працівникам у 

складанні плануючої документації, 

обліку навчальної документації з 

питань підготовки до ДПА 

Заст. 

директора з 

НВирР 

Протягом 

місяця 

Підготовка до ДПА 

Допомога в організації і проведенні 

контрольних зрізів знань учнів із 

предметів загальноосвітньоого 

циклу (І-ІІІ курс) 

Керівник 

ШПМ 

Протягом 

місяця 

Затвердження 

графіка 

Засідання творчої групи, голів МК 

щодо перспективного планування 

роботи над ЄМП 

Голови МК, 

методист 

 Затвердження 

графіка 

Червень 

Інформаційно - консультативне 

обслуговування педагогічних 

працівників 

Методист, 

керівник 

ШПМ, 

голови МК 

Протягом 

місяця 

Консультації 

Допомога у організації засідань 

методичних комісій 

Керівник 

ШПМ, 

методист 

Протягом 

місяця 

Оптимізація 

роботи 

Підготовка матеріалів та організація 

проведення засідання методичної 

ради 

Методист Згідно з 

планом  

Оформлення 

протоколу 

Участь у підготовці інформаційно - 

аналітичних довідок: 

- аналіз методичної роботи за рік; 

- аналіз підвищення кваліфікації 

викладачів; 

- аналіз атестації педагогічних 

працівників з позиції росту фахової 

майстерності 

Заст. 

директора, 

методист 

Протягом 

місяця 

Довідки 

Планування методичної роботи на 

новий навчальний рік 

Методист Протягом 

місяця 

Проект плану 

роботи 

Надання методичної допомоги Керівник Протягом Оформлення 



 
 

педагогічним працівникам у 

складанні плануючої документації, 

звітів, обліку навчальної 

документації, складанння 

моніторингу навчальних досягнень 

ШПМ, 

методист, 

заст. 

директора з 

НВирР 

місяця документації 

Участь у роботі педагогічної ради 

щодо випуску учнів випускних груп 

та перевід на наступний рік 

навчання, підсумків навчально - 

виховної роботи за рік 

Методист Згідно з 

планом 

Оформлення 

протоколу 

Аналіз методичної роботи за 

поточний навчальний  рік 

Методист Протягом 

місяця 

Підготовка 

творчого звіту 

методиста 

 

Збірник 

Видання інформаційного збірника з 

роботи над ЄМП колективу 

Золотівського професійного ліцею 

Методист  

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

РОЗДІЛ ІX. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про виконання 

1 

Скласти графік підвищення 

кваліфікації ПП на 

навчальний рік 

Вересень Методист Мозгова С.В.  

2 

Провести діагностування з 

метою вивчення 

інформаційних запитів ПП 

Вересень, 

січень 

Бібліотекар 

Любая Т.В.  
 

3 

Створити умови для участі 

ПП навчального закладу у 

колективних формах 

методичної роботи 

За єдиним 

планом 

методичної 

роботи 

Адміністрація, 

методист 
 

4 

Організувати стажування 

майстрів виробничого 

навчання на виробництві з 

метою вивчення сучасних 

технологій, матеріалів, 

техніки 

За графіком 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи, старший 

майстер 

 

5 

Реалізувати заходи щодо 

самоосвітньої діяльності 

кожного педагога ПТНЗ 

(планування роботи, надання 

методичної допомоги в 

організації, моніторинг 

результативності) 

Протягом 

року 

Методист, голови 

методичних комісій 
 

6 

Організувати роботу ПП над 

індивідуальною методичною 

темою, над методичними 

розробками тем і уроків, 

проведення відкритих та 

експериментальних уроків 

За окремим 

планом 

Методист, голови 

методичних комісій 
 

7 

Забезпечити проведення 

комплексу заходів з атестації 

ПП навчального закладу 

За планом 

роботи 

атестаційної 

комісії 

Голова атестаційної 

комісії 
 

8 

Провести моніторинг 

методичної роботи 

викладачів, майстрів 

виробничого навчання за 

навчальний рік 

За планом 

роботи 

атестаційної 

комісії 

Голова атестаційної 

комісії 
 

9 

Забезпечити вивчення нових 

педагогічних і виробничих 

технологій, передового 

досвіду навчання та 

виховання, аналізувати 

результати цієї роботи 

Постійно, 

червень 
Методист Мозгова С.В.  

10 

Організувати наставництво, 

надання допомоги, 

відвідування індивідуальних 

і групових консультацій 

Постійно, за 

графіком  
Методист Мозгова С.В.  



 
 

2. План роботи педагогічної ради 

на 2019-2020 навчальний рік 
№ 

з/п 
Перелік питань 

Форма 

проведення 

Відповідальна 

особа 
Примітка 

1 2 3 4 5 

І засідання  - 28 серпня 2019 року 

1. Підсумки роботи  ліцею за 2018-2019 

навчальний рік та основні напрями діяльності 

ліцею в 2019-2020 навчальному році. 

Традиційна  Директор  

Кіященко Т.Р.  

 

2. Затвердження планів роботи на 2019-2020 

навчальний рік 

- Золотівського професійного ліцею 

- Педагогічної ради ліцею на 2019-2020 

навчальний рік.  

 Директор  

Кіященко Т.Р. 

Методист  

Мозгова С.В. 

 

3. Затвердження педагогічного навантаження на 

2019-2020 навчальний рік  

 Заступник 

директора  

з НВирР  

Руденко І.І. 

 

4. Про підготовку ліцею до роботи в осінньо-

зимовий період. 

 Зав. Господарством 

Лукашенко Н. Г. 

 

ІІ засідання – 23 вересня  2019 року 

1. Допуск до ДА з предмета «Технологія 

приготування борошняних кондитерських 

виробів з основами  товарознавства» гр. 4-Д 

«Кухар Кондитер» 

 Заступник 

директора  

з НВирР  

Руденко І.І. 

 

2. Характеристика контингенту учнів пільгових 

категорій та їх пільги, за документами учнів 

І-го курсу. 

 Практичний 

психолог Кисіль Т. 

В., соціальний 

педагог Кіященко 

В. В. 

 

3. Про підготовку ліцею до роботи в осінньо-

зимовий період. 

 Зав. Господарством 

Лукашенко Н. Г. 

 

4. Поточні питання  Директор Кіященко 

Т. Р. 

 

ІІІ засідання – 28  жовтня  2019 року 

1. Експериментальна апробація організаційно-

педагогічних умов дистанційного навчання  

 Методист  

Мозгова С.В. 

 

2. Роль бібліотеки в організації самостійної 

роботи учнів з навчальним матеріалом. 

 Бібліотекар Любая 

Т. В. 

 

3. Аналіз проведеної роботи з питань охорони 

праці в навчальних групах.  

 Інженер з ОП 

Крутікова О. В. 

 

4. Допуск учнів групи 2-А «Електрослюсар 

підземний Електрозварник ручного 

зварювання» до ДА з предмету 

«Спецтехнологія (ЕРЗ)», 4-Д «Кухар 

Кондитер» з предмету «Технологія 

приготування борошняних кондитерських 

виробів. 

 Заст.директора з 

НВирР Руденко І.І. 

 

5. Допуск до поетапної атестації учнів групи 2-

Д та 3-Д «Кухар Кондитер» 

 Старший майстер 

Руденко В. Г. 

 

ІV засідання – 26 грудня 2019 року 

1. Результати виробничого навчання і  Старший майстер  



 
 

виробничої практики при впроваджені нових 

стандартів на компетентній основі. 

Руденко В. Г. 

2.     

3. Роль особистості класного керівника у 

формуванні творчого працездатного 

колективу учнів. 

 Заст. директора з 

НВихР  

Перловська М.В. 

 

4.     

V засідання –  13 січня   2020 року 

1. Допуск до державної кваліфікаційної 

атестації учнів групи 4-А «Електрослюсар 

підземний. Електрозварник ручного 

зварювання» 

 Старший майстер 

Руденко В.Г. 

 Майстер в/н 

Чернишов С.Г. 

 

2. Фінансово-господарська діяльність ліцею за 

2019 рік  

 Головний 

бухгалтер 

Тімановська О.А. 

 

3. Організація профорієнтаційної роботи в 2020 

році 

 Заст. директора з 

НВихР  

Перловська М.В. 

 

VІ засідання –   лютий  2020 року 

1. Про підготовку до проведення Всесвітнього 

Дня охорони праці та Дня охорони праці в 

Україні  

 Інженер з ОП 

Крутікова О. В. 

 

2. Професійне самовдосконалення педагога.   Методист   

Мозгова С. В. 

 

3. Допуск до поетапної атестації групи 2-Є 

«Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення Обліковець з 

реєстрації бухгалтерських даних» 

 Старший майстер 

Руденко В. Г.  

 

     

VІІ засідання –   квітень   2020 року 

1. Самоосвітня діяльність педагогів в системі 

методичної роботи ліцею  

 Голови МК  

Зінчук О.Ф., 

Червякова Н. Г., 

Зубовська Л. І. 

 

2. Підсумки проведення Тижня охорони праці 

та безпеки життєдіяльності  

 Інженер з ОП 

Крутікова О. В. 

 

3. Допуск до ДА з предмету «Бухгалтерський 

облік» та «Математика» учнів групи 3-Є 

«Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення Обліковець з 

реєстрації бухгалтерських даних» 

 Заст.директора з 

НВирР Руденко І.І. 

 

4. Поточні питання  Директор Кіященко 

Т. Р. 

 

VІІІ засідання –   травень   2020 року 

1. Нагородження учнів випускних груп   Заст. директора з 

НВихР  

Перловська М.В. 

 

2. Про підготовку до ЗНО учнів груп 3-Є 

«Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення Обліковець з 

 Методист Мозгова 

С. В. 

 



 
 

реєстрації бухгалтерських даних» та 3-А 

«Електрослюсар підземний Електрозварник 

ручного зварювання» 

3. Допуск до ДА з предмету «Технологія 

приготування їжі з основами товарознавства» 

учнів групи 2-Д «Кухар Кондитер» 

 Заст.директора з 

НВирР Руденко І.І. 

 

4. Допуск до ДА з предметів «Будова, 

експлуатація ремонт гірничошахтного 

обладнання, технології» та «Математика» 

учнів групи 3-А «Електрослюсар підземний 

Електрозварник ручного зварювання»  

 Заст.директора з 

НВирР Руденко І.І. 

 

V засідання –   16 січня   2019 року 

1.  Національно-патріотичне виховання молоді 

як пріоритетна складова процесу соціалізації 

особистості. 

 Заст. директора  

зНВихР 

Перловська М. В. 

 

2. Допуск до Державної підсумкової атестації 

групи 3-Є з професії «Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних» 

 Заст.директора з 

НВирР Руденко І.І. 

 

3. Допуск до ДА з предмету «Математика» 

учнів групи 3-Д «Кухар Кондитер», з 

предмету «Технологія обробки інформації» 

учнів групи 1-Є «Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних» 

 Заст.директора з 

НВирР Руденко І.І. 

 

4. Переведення учнів на наступний курс   Директор 

Кіященко Т.Р.  

 

5. Поточні питання  Директор Кіященко 

Т. Р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Інструктивно-методичні наради 
№ 

з/п 

Перелік питань для розгляду  Відповідальна особа Інформаційне 

забезпечення 

1 2 3 4 

Питання що розглядаються щомісячно 

1. Про ведення навчальної документації, 

заповнення журналів теоретичного та 

виробничого навчання, гурткової 

роботи. 

Директор  

Кіященко Т.Р., 

заступники директора  

Руденко І.І, 

Перловська М.В., 

методист 

Мозгова С.В. 

2 рази на рік 

видається наказ 

2. Інформування працівників ліцею про 

заходи, які проводить Департамент 

освіти і науки, молоді та спорту 

Луганської облдержадміністрації, 

Навчально-методичним кабінетом ПТО 

в Луганській області, МОН та інші 

заклади. 

Директор Кіященко 

Т.Р., заступники 

директора  

Руденко І.І., 

Перловська М.В., 

методист 

Мозгова С.В. 

Протоколи наради 

3. Заслуховування звітів про виконання 

вимог нормативних актів та інших 

документів, розпоряджень керуючих 

органів та адміністрації ліцею. 

Директор Кіященко 

Т.Р., заступники 

директора  

Руденко І.І., 

Перловська М.В., 

головний бухгалтер 

Тімановська О.А. 

Аналітичні накази 

Перловська М.В. 

4. Контроль за відвідування учнями 

навчальних занять та збереження 

контингенту. 

Заступники директора 

з  

Руденко І.І., 

Перловська М.В. 

Аналітичні накази 

5. Про результати участі педагогів та 

учнів в ліцейних та позаліцейних 

заходах . 

Заступники директора  

Руденко І.І., 

Перловська М.В. 

 

6. Про роботу з неблагополучними 

сім’ями та учнями з девіантною 

поведінкою. 

Практичний психолог  

Кисіль Т.В., 

соціальний педагог  

Кіященко В.В. 

Аналітична довідка 

7. Про профілактику  

- Травматизму  

- Правопорушень та злочинності. 

Інженер з ОП 

Крутікова О.В. 

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Протокол  

Серпень 

1. План заходів з організованого початку 

навчального року: 

- Проведення свята «День знань» 

та першого уроку  

- Підсумки профорієнтаційної 

роботи та індивідуальна участь 

кожного в комплектуванні 

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

 

Директор Кіященко 

Т.Р. 

 

Протокол 



 
 

контингенту ліцею 

- Призначення майстрів в/н та 

класних керівників 

 

 

 

- Закріплення кабінетів, 

аудиторій, майстерень 

 

 

 

- Результати медичного огляду 

працівників ліцею. 

 

 

Заступники директора  

Руденко І.І., 

Перловська М.В., 

 

Заступники директора 

Руденко І.І., 

Перловська М.В., 

 

Мед. Працівник 

Шматко В.С. 

2. Огляд інструктивно-методичних 

матеріалів, які необхідно 

використовувати в 2017-2018 

навчальному році. 

Заступники директора  

Руденко І.І., 

Перловська М.В., 

методист 

Мозгова С.В. 

 

3.  Про організацію чергування майстрів 

в/н, викладачів, учнів. 

Заступники директора  

Руденко І.І., 

Перловська М.В 

Наказ  

Вересень 

1.  Формування особових справ учнів І-го 

курсу. 

Директор Кіященко 

Т.Р., 

Довідка  

2. Стан планування та якість навчально-

методичної документації. 

Заступники директора  

Руденко І.І., 

Перловська М.В., 

методист 

Мозгова С.В. 

Довідка 

3. Проведення вхідного контролю знань 

учнів І-го курсу з метою виявлення 

рівня навчальних досягнень. 

Заступник директора з 

НВирР Руденко І.І. 

 

Наказ 

4. Комплектування гуртків, секцій, клубів 

за інтересами. 

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Наказ 

5. Заходи по забезпеченню збереження 

контингенту учнів.  

Заступник директора з 

НВирР І.І. 

Заходи 

6. Про загальноліцейні  та групові 

батьківські збори.  

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Наказ  

Жовтень 

1. Про роботу педколективу по 

зменшенню втрат навчального часу без 

поважних причин. 

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Довідка 

2. Про проведення інвентаризації 

матеріальних цінностей.   

Головний бухгалтер 

Тімановська О.А., 

бухгалтер Сімонова 

М.В. 

Наказ  

3. Про атестацію педагогічних 

працівників. Зміни до «Положення про 

Інспектор ВК Любая 

Т.В. 

Наказ 



 
 

атестацію» методист 

Мозгова С.В. 

4. Про підготовку учнів до участі в 

ліцейних олімпіадах з предметів 

загальноосвітньої підготовки 

Заступник директора з 

НВирР Руденко І.І. 

Протокол 

5. Про роботу волонтерського загону 

«Турбота» по наданню допомоги по 

підготовці до осінньо-зимового періоду 

пристарілим громадянам, інвалідам, 

пенсіонерам. 

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Довідка  

Листопад 

1. Стан виконання правил внутрішнього 

розпорядку та правил для учнів. 

Директор Кіященко 

Т.Р. 

Довідка  

2. Робота навчальних кабінетів та гуртків 

при них. 

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Протокол  

3. Стан реалізації експерименту 

Всеукраїнського рівня «Організація  

професійного навчання молоді й 

дорослих, що проживають на лінії 

розмежування та непідконтрольних 

територіях з використанням технології 

дистанційного навчання 

Директор Кіященко 

Т.Р. 

Протокол 

4. Інформація про результати вивчення 

соціально-психологічного стану учнів. 

Практичний психолог  

Кисіль Т.В. 

Довідка 

5. Про участь в регіональних олімпіадах з 

загальноосвітніх предметів. 

Заступник директора з 

НВирР Руденко І.І. 

Протокол 

6. Про стан підготовки приміщень та 

життєзабезпечуючих систем до роботи 

в зимовий період. 

Помічник директора з 

АГЧ Лукашенко Н.Г. 

 

Грудень 

1. Про підготовку та проведення  

Новорічних та Різдвяних свят, план 

роботи на зимові канікули. Дотримання 

пожежної безпеки.   

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Протокол 

2. Про систему роботи майстрів 

виробничого навчання та класних 

керівників з попередження та 

профілактики правопорушень, 

злочинності, наркоманії та СНІДу серед 

учнів ліцею. 

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Довідка  

3. Про ведення учнями зошитів, 

щоденників. 

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Довідка 

4. Про організацію питання успішного 

закінчення  

І-го семестру.  

Заступники директора 

Руденко І.І. 

Перловська М.В. 

Протокол  

Січень 

1. Про виконання навчальних планів і 

програм та підсумки  

І-го семестру. 

Заступники директора 

Руденко І.І, 

Перловська М.В. 

Наказ 

2. Підсумки перевірки стану ведення Заступники директора Довідка  



 
 

журналів теоретичного та виробничого 

навчання та виробничої практики. 

Руденко І.І. 

Перловська М.В. 

 

3. Про роботу зі здібними та 

обдарованими учнями.  

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Протокол 

4. Організація додаткових занять з 

учнями, які мають недостатній та 

низьких рівень навчальних досягнень. 

Заступники директора 

Руденко І.І, 

Перловська М.В. 

 

Наказ 

5. Про організацію та проведення 

державної кваліфікаційної атестації. 

Заступник 

директора 

Руденко І.І, 

 

Наказ 

6. Про організацію профорієнтаційної 

роботи в загальноосвітніх школах  

регіону. 

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Наказ 

Лютий 

1. Про роботу педагогічного колективу по 

профілактиці шкідливих звичок та 

схильності до правопорушень.   

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Практичний психолог  

Кисіль Т.В. 

Довідка 

2. Інформування педагогічних працівників 

про нові надходження навчальної 

літератури та періодичних видань. 

Бібліотекар  

Любая Т.В.  

Протокол 

3. Про роботу педагогічного колективу з 

організації контролю за відвідуванням 

учнями навчальних занять та робота по 

збереженню контингенту. 

Заступники директора  

Руденко І.І. 

Перловська М.В.  

Наказ  

4. Про ліцейні конкурси на кращого 

викладача , майстра виробничого 

навчання, класного керівника. 

Директор Кіященко 

Т.Р. 

Протокол 

5. Про роботу класних керівників і 

майстрів в/н зі щоденниками учнів. 

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Наказ 

Березень 

1. Підготовка до огляду художньої 

самодіяльності. 

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Протокол 

2. Про підготовку до Всесвітнього Дня з 

охорони праці. 

Інженер з ОП 

Крутікова О.В. 

Протокол 

3. Про роботу на проектом плану на 

наступний навчальний рік. 

Директор Кіященко 

Т.Р.  

Наказ 

4. Про підготовку до ЗНО.  Методист 

Мозгова С.В. 

Протокол 

5. Про профорієнтаційну роботу з учнями 

загальноосвітніх шкіл. 

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Протокол 

6. Про проведення конкурсів професійної 

майстерності серед учнів. 

Заступник директора з 

НВирР  

Руденко І.І, 

Наказ  



 
 

 

Квітень 

1. Ознайомлення з інструктивно-

методичними документами щодо 

закінчення навчального року. 

Заступник директора з 

НВирР  

Руденко І.І, 

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Протокол 

2. Про організацію та проведення Дня 

відкритих дверей та «Пораду професій» 

для учнів загальноосвітніх шкіл. 

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Наказ 

3. Про роботу педагогічного колективу з 

охорони здоров’я та техніки безпеки під 

час навчально-виховного процесу. 

Інженер з ОП 

Крутікова О.В. 

Протокол  

4. Про організацію виробничої практики 

та працевлаштування випускників.  

Заступник директора з 

НВирР  

Руденко І.І. 

Протокол  

Травень 

1. Про стан профорієнтаційної роботи в 

загальноосвітніх школах та з батьками 

потенційних абітурієнтів. 

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Протокол 

2. Про проведення поточного ремонту та 

підготовка до нового навчального року.  

Директор Кіященко 

Т.Р.  

Протокол  

3. Заходи по святкуванню Дня Перемоги у 

другій світовій війні 

Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В. 

Протокол 

4. Про підготовку до Державної 

кваліфікаційної атестації підсумкової 

атестації. 

Заступник директора з 

НВирР  

Руденко І.І. 

Протокол 

Червень 

1. Про підготовку до випускного вечора. Заступник директора з 

НВихР Перловська 

М.В 

 

2. Порядок проведення Державної 

кваліфікаційної атестації. 

Заступник директора з 

НВирР  

Руденко І.І. 

 

 

3. Завершення навчального року, 

підготовка документів по завершенню 

навчального року. 

Заступник директора з 

НВирР  

І.І. 

 

 
 

 

4. План роботи методичної ради 

І. Склад методичної ради: 

Голова ради – директор Кіященко Т. Р. 

Члени ради:  

- заступники директора -  Руденко І.І., Перловська М.В. 

- голови методичних комісій - Зубовська Л. І., Литвин І. А., Червякова Н.Г. 

- практичний психолог  - Кисіль Т. В. 

- соціальний педагог – Кіященко В.В. 



 
 

- бібліотекар - Любая Т. В. 

Секретар ради: методист – Мозгова С.В. 

ІІ. Вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду: 
№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1 Продовжити вивчення та узагальнити досвід 

Мозгової С.В. з теми: «Розвиток ІКТ – 

компетентності педагога, використання 

інтерактивної дошки під час проведення 

навчальних занять та позакласних заходів» 

Впродовж 

року 

Заст.директора  

з НВирР  

Руденко І.І. 

2 Узагальнити досвід викладача хімії Зубовської 

Л.І. з теми: «Використання можливостей 

онлайн – лабораторій  VirtuLab під час 

проведення лабораторного практикуму учнів» 

Вересень 

2019 р. 

Методист  

Мозгова С.В. 

3 Продовжити вивчення досвіду майстра 

виробничого навчання Зінчук О.Ф. з теми: 

«Творчість та кулінарне мистецтво» 

Впродовж 

року 

Методист  

Мозгова С.В. 

4 З метою підвищення професійної майстерності 

та компетентності педагогів організувати 

роботу творчих груп та семінарів за 

напрямками: 

- Організувати роботу постійно діючого 

психолого-педагогічного семінару 

«Педагогічний пошук» на тему: «Самоосвітня 

діяльність – важлива складова підвищення 

майстерності педагога» 

-Продовжити роботу постійно-діючого 

семінару:Професійна спрямованість навчання 

та використання регіонального компоненту     в 

практичній діяльності педагога. 

-Продовжити роботу  творчих  груп по 

вивченню та вирішенню наступних     

питань:«Україна в серці» (Національно-

патріотичне виховання молоді в умовах 

сьогодення)  

-Продовжити роботу над реалізацією 

експерименту Всеукраїнського рівня за темою 

«Організація дистанційного професійного 

навчання учнівської молоді та дорослих 

тимчасово окупованих територій та на лінії 

розмежування зони АТО» (тривалість 

експерименту 2018-2020 роки) 

- «Шляхи удосконалення підготовки  

випускників до ЗНО» 

 -"Впровадження методики міжнародного 

фонду Тerre des hommes з мінімальних 

стандартів щодо захисту дітей при наданні 

гуманітарної допомоги" 

 

Впродовж 

року 

Керівники творчих 

груп  

4 Провести педагогічні читання  Січень 

2020р. 

Заст.директора, 

методист 

5 Провести методичний аукціон педагогічних 

ідей 

Травень – 

червень 

Методист 

Мозгова С.В. 



 
 

2020 року  

6 Оформити досвід кращих педагогів ліцею  Січень, 

Червень 

Керівники творчих 

груп  

 

ІІІ. Організація методичної допомоги  
№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

2 Організувати виставку новинок педагогічної 

літератури з метою впровадження інноваційних 

методик у практику роботи педагогів ліцею 

Вересень  Голова методичної 

ради 

3 Випуск методичного бюлетеня (див. план 

методичної роботи) 

Жовтень, 

грудень, 

лютий, 

квітень  

Голова методичної 

ради 

4 Контроль стану впровадження перспективного 

досвіду педагогів, які атестуються 

Впродовж 

року 

Голова методичної 

ради, адміністрація 

5 Надати методичну допомогу у проведенні 

науково-методичних семінарів на базі ліцею 

Постійно  Голова методичної 

ради 

6 Організувати та провести творчі звіти педагогів, 

які атестуються 

Лютий, 

квітень  

Голова методичної 

ради 

7 Сприяти та надати посильну методичну, 

практичну, матеріальну допомогу педагогам – 

керівникам гуртків та клубів 

Постійно  Голова методичної 

ради 

8 Запровадити на уроках інноваційні форми 

методичної роботи з педколективом  

Впродовж 

року 

Голова методичної 

ради 

9 Надати практичну допомогу педагогам, які 

беруть участь у конкурсі «Викладач року», 

«Майстер року», «Урок року» 

Впродовж 

року 

Голова методичної 

ради 

 

IV. Зміцнення матеріально-технічної бази кабінету 
№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1 Поновити матеріали постійних стендів  Серпень  Голова 

методичної ради 

2 Підготувати тематичні папки, пам’ятки для 

використання в роботі педагогів 

Вересень  Голова 

методичної ради 

3 Оформити довідково-інформаційний куточок 

«Сучасному уроку – наукову організацію та 

високу якість» 

Вересень  Голова 

методичної ради 

4 Поповнити відеотеку Серпень  Голова 

методичної ради 

5 Наповнити папку «Діагностика» сучасним 

акцентним матеріалом 

Протягом 

року  

Голова 

методичної ради 

6 Підготувати та оформити матеріали на виставку 

ППД 

Протягом 

року 

Голова 

методичної ради 

7 Підготувати й оформити атестаційні матеріали Вересень-

лютий  

Педагоги  

8 Поповнити картотеку методичної, довідкової 

літератури 

Протягом 

року  

Голова 

методичної 

ради, голови 

МО 

9 Поповнити папки методичних об’єднань 

необхідними документами, інструктивним 

матеріалом  

Протягом 

року  

Голова 

методичної ради 



 
 

10 Поповнити серію «З педагогічної скриньки» 

(конспекти відкритих уроків різноманітних типів і 

форм, публікації у фаховій літературі) 

Протягом 

року  

Голова 

методичної ради 

11 Працювати над наповненням інформаційного 

сайту «Віртуальний методичний кабінет». 

Створення електронної бази даних навчально-

методичної та нормативно-правової інформації 

Протягом 

року 

Секретар 

методичної ради 

 

V. План засідань методичної ради  
№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1 Організація методичної роботи педколективу, 

організація роботи творчих груп  

Серпень-

вересень  

Голова 

методичної ради 

2 Реалізація експерименту всеукраїнського рівня з 

теми «Організація професійного навчання молоді 

й дорослих , що проживають на тимчасово 

окупованій території та лінії розмежування з 

використанням технологій дистанційного 

навчання» 

Грудень  Голова 

методичної 

ради, секретар 

МР 

3 Інформація про роботу ресурсного центру Січень  Голова 

методичної ради 

4 Виконання планів методичних об’єднань щодо 

роботи над єдиною методичною темою 

(проблемою)  

Лютий  Голова 

методичної ради 

5 Аналіз роботи методичних підрозділів ліцею та 

визначення напрямів роботи з педкадрами  

Квітень  Голова 

методичної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

РОЗДІЛ X. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Примітки 

Організаційні заходи 

1. Провести педагогічну нараду 

«Організаційно-технологічні 

заходи щодо поліпшення стану 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності учнів – 

працівників ліцею» 

Вересень 

2019р. 

Директор ліцею 

Кіященко Т.Р.,  

 

Голова ради трудового 

колективу 

 

Протокол 

2. Участь у роботі комісії з нагляду 

за станом будівель та споруд 

ліцею. 

Постійно 

Лукашенко Н. Г. Акт 

3. Проведення вступного 

інструктажу з новоприйнятими 

працівниками ліцею 

Постійно 

Крутікова О. В. Журнал 

4. Здійснення постійного контролю 

за своєчасним проведенням 

необхідних випробувань і 

технічних оглядів устаткування в 

кабінетах, навчальних 

майстернях, спортивному залі, 

медичному кабінеті 

Постійно 

Крутікова О. В.         

Руденко В. Г. 

 

Організація роботи з учасниками навчально-виховного процесу 

5. Розробка проекту наказів «Про 

відповідальність та збереження 

життя і здоров’я учасників 

освітнього процесу ліцею», «Про 

створення комісії з перевірки 

знань з питань охорони праці», 

«Про створення постійно діючої 

технічної комісії з обстеження 

приміщень і споруд ліцею», «Про 

призначення відповідального за 

зберігання медично-санітарних 

карток та про проходження 

медичного огляду», «Про 

призначення відповідального за 

пожежну безпеку в ліцеї», «Про 

затвердження відповідального за 

справний стан та безпеку 

експлуатації 

електрогосподарства», «Про 

заходи запобігання нещасним 

випадкам під час освітнього 

процесу», «Про органи з питань 

роботи цивільного захисту в 

ліцеї», «Про затвердження 

Переліку інструктажів з безпеки 

життєдіяльності на період 2019-

2020 н.р.», «Про дотримання 

вересень  

2019р. 

Кіященко Т. Р., 

Крутікова О. В. 
Наказ  



 
 

протипожежного режиму в 

ліцеї», «Про дії  у разі 

виникнення пожежі в ліцеї», 

«Про затвердження 

відповідального керівника робіт з 

локалізації та ліквідації аварій». 

6. Участь у комісії з складання та 

затвердження актів: 

- готовності ліцею до нового 

навчального року; 

- обстеження стану приміщення 

кабінету хімії, біології, фізики, 

інформатики, спортивних залів з 

питань охорони праці на 

проведення занять; 

- інших актів передбачених 

нормативами. 

Серпень 

Крутікова О. В. Акти 

7. Перевірка наявності інструкцій з 

правил охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в кабінетах хімії, 

біології, фізики, інформатики, 

спортивних залах, навчальних 

майстернях. 

До 20. 

08.2019р. 

Крутікова О.В. Наявність 

інструкції 

8. Погодження з адміністрацією 

ліцею про виділення цільових 

коштів для виконання 

комплексних заходів щодо 

досягнення встановлених 

нормативів існуючого рівня ОП. 

Грудень 2019 

р. 

Крутікова О.В.  

9. Перевірка наявності первинних 

засобів пожежогасіння й 

забезпечення ними навчальних 

кабінетів, мастерень. 

Серпень 

Крутікова О. В. 

Лукашенко Н. Г. 

Журнал 

контролю 

10. Організація контролю за 

тепловим режимом в ліцеї. 

Вересень 

2019р. 

Крутікова О. В. 

Лукашенко Н. Г. 

Журнал 

контролю 

11. Проведення вступного 

інструктажу з учнями ліцею 

Вересень 

2019р. 

Крутікова О. В. Журнал 

інструктажів 

12. Контроль за заповненням в 

класних журналах сторінок 

обліку інструктажів з безпеки 

життєдіяльності. 

Жовтень 

2019р. 

Крутікова О. В.   

13.  Проведення заходів у рамках 

Місячника «Увага! Діти на 

дорозі!» 

Жовтень 

2019р. 

Мозгова С. В.              

Крутікова О. В. 

Руденко І. І. 

Наказ 

14. Ознайомлення працівників і 

учнів ліцею з Планом евакуації, 

діями персоналу й педагогічних 

працівників у випадку 

надзвичайних ситуацій. 

Вересень 2019 

р. 

Крутікова О. В. Інструктивно

-методична 

нарада 

15. Проведення профілактичної 

роботи з учнями та педагогічним 

колективом щодо захворювання 

жовтень 

Крутікова О. В. 

Шматко В. С. 

Нарада 



 
 

на грип  та ОРВІ. 

16. Контроль стану охорони праці в 

навчальних кабінетах, 

майстернях, спортивній залі 

Листопад 

2019 р. 

Крутікова О. В. 

Руденко В. Г. 

 

17. Контроль за веденням Журналів 

реєстрації інструктажів з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в кабінетах  

фізики, хімії, біології, 

інформатики, спортивному залі, 

навчальних майстернях. 

Грудень 2019 

р. 

Крутікова О. В. Наказ 

18. Організація роботи з 

попередження травматизму, 

охорони життєдіяльності учнів, 

протипожежної безпеки під час 

новорічних свят і канікул. 

Грудень 

2019р. 

Крутікова О. В. 

Перловська М. В. 

Наказ 

19.  Контроль за дотриманням 

санітарно-гігієнічних вимог у 

приміщеннях ліцею 

Січень 2020р. 

Крутікова О. В. 

Лукашенко Н. Г. 

Наказ 

20. Контроль за дотриманням вимог 

охорони праці учасників 

освітнього процесу ліцею. 

Постійно 

Крутікова О. В. Журнал 

обліку 

21. Організація та проведення Тижня 

охорони праці й безпеки 

життєдіяльності 

Квітень 

Крутікова О. В. Наказ 

22. Підготовка і проведення Дня 

цивільного захисту 
Квітень 

Крутікова О. В. Наказ 

23. Перевірка стану освітлення 

учбових кабінетів, 

електропроводки, дотримання 

світлового, теплового і 

повітряного режиму. 

Травень 

Крутікова О. В., 

Лукашенко Н. Г., 

Руденко В. Г. 

Наказ 

24. Здійснення контролю за 

додержанням вимог ОП, БЖД з 

учнями при проходженні 

виробничої практики. 

Травень 

Крутікова О. В., 

Руденко В. Г. 

Наказ 

25. Оновлення інформаційних 

куточків з питань охорони праці і 

безпеки життєдіяльності. 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

Наявність 

куточків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

РОЗДІЛ XІ. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 
№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Примітка 

1. 3

. 
Зробити поточний ремонт 

тренажерного залу 

Березень 

2020р. 

Помічник директора з 

АГР Лукашенко Н.Г. 

 

2. 6

. 

Закупити інструменти, інвентар 

та інші засоби навчання, що 

використовуються на уроках 

виробничого навчання з 

професій: 

- електрослюсар підземний; 

- електрозварник ручного 

зварювання 

Листопад 

2020р. 

Головний бухгалтер 

Тімановська О.А, 

Старший майстер 

Руденко В.Г. 

 

 

3. 7

. 

Придбати 3 одиниці 

лабораторних комплексів для 

навчальних кабінетів та кабінету 

гірничої електротехніки 

Лютий 

 2020р. 

Головний бухгалтер 

Тімановська О.А, 

Старший майстер  

 Руденко В. Г. 

 

4. 9

. 

Зробити поточний ремонт мереж: 

- водопостачання; 

- водовідведення; 

- теплопостачання 

Жовтень, 

Грудень 

2019р. 

Помічник директора з 

АГР Лукашенко Н.Г. 

 

5. 5 
Зробити монтаж витяжної 

вентиляції в лабораторії кухні 

Жовтень 

2019р. 

Старший майстер 

Руденко В.Г. 

 

6. 6 
Поточний ремонт: 

-зварювальної майстерні 

- коридор навчальних майстерень 

Вересень 

2019р. 

Старший майстер 

Руденко В.Г. 

 

7. 7 
Встановити і підключити нове 

обладнання в зварювальній 

майстерні 

Жовтень 

2019р . 

Старший майстер 

Руденко В.Г. 

 

8. 8 
Ремонт обладнання та 

устаткування в навчальних 

майстернях 

Протягом 

року 

Старший майстер 

Руденко В.Г. 

 

9. 9 Ремонт комп’ютерної техніки 
Протягом 

року 

Старший майстер 

Руденко В.Г. 

 

10. 1
1

. 

Продовжити оновлення 

наочності в коридорах ліцею 

Впродовж 

року 

Заст..директора з НВР 

Перловська М.В. 

 

11. 1
2

. 

Продовжити оновлення 

навчальних стендів, методичних 

матеріалів, додаткових та 

роздаткових матеріалів з 

предметів та професій в 

навчальних кабінетах і 

майстернях 

Впродовж 

навчального 

року 

Майстри в/н, викладачі, 

завідуючі кабінетами 

 

12. 1
0 

Кабель електромережі: 

-їдальня 

- навчальний корпус 

- майстерні 

Вересень, 

Жовтень 

2019 р. 

Старший майстер  

Руденко В. Г. 

 

13. 1
4

Продовжити заміну дерев’яних 

вікон на металопластикові в 

Січень-

червень 

Директор 

Кіященко Т.Р. 

 



 
 

. кабінетах математики, економіки 

і права, захист Вітчизни, 

спецтехнології кухарів, гірників, 

електрогазозварників 

2018 Помічник директора з 

АГР Лукашенко Н.Г. 

 

14. 1
5

. 

Продовжити поповнення 

бібліотечного фонду 

підручниками, методичними 

посібниками, довідниковою та 

іншою літературою 

Постійно  Бібліотекар Любая  Т.В. 

 

15.  Монтаж вуличного освітлення 
Квітень  

2020 р. 

Старший майстер 

Руденко В. Г., 

Помічник директора 

АГР Лукашенко Н. Г. 

 

16.  
Ремонт опалення в тренажерній 

залі 

Серпень  

2019р. 

Помічник директора 

АГР Лукашенко Н. Г. 

 

17.  
Установка пожежної сигналізації 

в навчальному корпусі, 

майстернях, гуртожитку 

Вересень, 

жовтень 

2019р. 

Старший майстер 

Руденко В. Г., 

Помічник директора 

АГР Лукашенко Н. Г., 

Гол. бухгалтер 

Тімановська О. А. 

 

18.  
Ремонт кабінету спецтехнологія 

зварювальних робіт 

жовтень 19 р 

2019р. 

Помічник директора 

АГР Лукашенко Н. Г. 

 

19.  
Ремонт опалення в слюсарній 

майстерні 

Вересень 

2019р. 

Помічник директора 

АГР Лукашенко Н. Г. 

 

20.  
Поточний ремонт даху 

навчального корпусу 

Жовтень, 

листопад 

2019р. 

Директор Кіященко Т. 

Р., 

Головний бухгалтер 

Тімановська О. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

РОЗДІЛ XІІ. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

 
№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Примітка 

1. Місячник  профорієнтації Квітень Заступник директора з 

НВихР 

Перловська 

 М.В. 

 

2. Зустріч  з  працівниками 

Попаснянського районного  

центру  зайнятості  учнів  

випускних  груп.   

Березень Заступник директора з 

НВихР 

Перловська М.В. 

 

3. Презентація  ліцею, професій в  

загальноосвітніх  школах міста 

Лютий  

Червень 

Заступник директора з 

НВихР 

Перловська М.В. 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

4. День  відкритих  дверей  для  

учнів  9 – 11  класів, із 

запрошенням представників 

громадських організацій, 

органів місцевого 

самоврядування, 

держзамовників.   

Квітень Заступник директора з 

НВихР 

Перловська М.В. 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

5. Творчий  проект  - конкурс   

буклетів  

« Я славлю  свою  майбутню  

професію» 

Грудень Майстри в/н  

6. Година  спілкування  

«Життєвий  і  професійний  

успіх людини. 

Конкурентоспроможність  і  

мобільність  сучасного   

фахівця» 

Лютий Психолог 

Кисіль Т.В. 

 

7. Скласти  план  

профорієнтаційної  діяльності  

ліцею, в  якому  передбачити: 

-   Зв'язок  зі  школами  міста, 

школами – інтернатами  для  

дітей – сиріт з  метою 

пропаганди  професій , які  

можна  отримати, навчаючись  

в  ліцеї 

- Проведення  тижня  

профорієнтації , Днів  

Відкритих  дверей, презентацій  

професій 

з 01.10.19 

 

по 28.08.2020 

Заступник директора з 

НВихР 

Перловська М.В. 

 

8. Висвітлювати  новини  з життя  

ліцею  в   газеті 

«Попаснянський вісник». 

Виготовити  та  оновити  

Протягом  

року 

Педагоги ліцею  



 
 

агітаційні  та  рекламні  

матеріали: листівки ,буклети , 

оголошення  щодо  діяльності  

ліцею  та  надання  освітніх  

послуг. 

 

9. Здійснити  діяльність  

Приймальної  комісії, 

Консультативного  пункту. 

До  01.12.19 Заступник директора з 

НВихР 

Перловська М.В. 

 

10. Створити  агітбригаду  ліцею , 

розробити  сценарії  виступів  

на  профорієнтаційну  

тематику   та  організувати  її  

виступи  перед  учнями  шкіл,  

їхніми  батьками, 

громадськістю 

До 

01.02.20 

Заступник директора з 

НВихР 

Перловська М.В. 

 

11. Здійснювати  поповнення  

профорієнтаційних  куточків  

новими  матеріалами, 

інформацією, умовами  вступу  

та  навчання  в Попаснянському 

районномуцентрі  зайнятості, 

міській   бібліотеці , 

навчальних  загальноосвітніх  

закладах  міста 

Протягом  

року 

Заступник директора з 

НВихР 

Перловська М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОЗДІЛ XІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА НАВЧАЛЬНО-

ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальна 

особа 

Примітки 

1 2 3 4 5 

1 Два рази на рік робити огляд всіх 

будівель та приміщень навчального 

закладу з метою визначення 

готовності до експлуатації та об’єктів 

ремонту.  

Квітень 

Серпень 

Помічник 

директора з АГР 

Лукашенко Н.Г. 

інженер з ОП 

Крутікову О.В. 

 

2 Зробити поточний ремонт даху 

навчального  корпусу 

Грудень Помічник 

директора з АГР 

Лукашенко Н.Г. 

господарський 

персонал 

 

3 Здійснити наружну побілку 

господарських  споруд ліцею.  

Травень  

Липень 

Помічник 

директора з АГР 

Лукашенко Н.Г. 

господарський 

персонал 

 

4 Пофарбувати двері та інше. Травень  

Липень 

Помічник 

директора з АГР 

Лукашенко Н.Г. 

господарський 

персонал 

 

5 Зробити профілактичний огляд 

системи енергопостачання 

Червень 

Серпень 

 

Старший майстер 

Руденко В.Г. 

 

6 Виконати заходи по збереженню 

теплоенергії. 

Жовтень Зав. кабінетами та 

майстернями 

 

7 Провести роботи з комплектації, 

монтажу, пусконалагодження системи 

протипожежного захисту в 

приміщеннях навчально-виробничої 

майстерні 

Жовтень   

8 Постійно виконувати заходи по 

економії витрат на комунальні 

послуги: 

 Водопостачання 

 Енергопостачання 

 Теплопостачання 

Серпень 

Червень 

Помічник 

директора з АГР 

Лукашенко Н.Г. 

 

9 Поновити необхідну кількість 

учнівських столів і стільців. 

Листопад 

Грудень 

Помічник 

директора з АГР 

Лукашенко Н.Г. 

 

10 На протязі року зробити запас 

будівельних матеріалів для виконання 

поточного ремонту влітку. 

На протязі 

року 

Головний 

бухгалтер 

Тімановська О.А. 

 

 

11. Благоустроїти прилеглу територію 

ліцею: підрізати кущі, обрізати сухе 

гілля на деревах, розбити клуби та 

Кожен 

тиждень  

Кл. керівники, 

майстри в/н 

закріплених груп 

 



 
 

висадити квіти, підмести  подвір’я, 

побілити дерева. 

12. Здійснити ревізію теплових мереж в 

навчальному корпусі, замінити 

радіатори, що  

Квітень 

Вересень 

Обслуговуючий 

персонал 

 

13. Зробити поточний ремонт всіх 

приміщень навчального корпусу. 

Квітень  

Серпень 

Помічник 

директора з АГР 

Лукашенко Н.Г. 

 Зав. кабінетами та 

майстернями 

 

 

14 Покласти тротуарну плитку біля 

центрального входу ліцею 

  500000 

15 Оснащення кабінету  «Захист 

Вітчизни» 

Січень 

Травень 

Заст.директора з 

НВР Руденко І.І. 

Гол.бухгалтер 

Тімановська О.А. 

 

 

 

 

 

 

 
 


