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ВСТУП 

 

Організація навчально-виробничого процесу в 2021/2021 навчальному 

році здійснювалась відповідно до Положення про організацію навчально-

виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах за такими 

професіями: 

• Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах; 

• Верстатник широкого профілю; 

• Кравець; 

• Кухар. Кондитер; 

• Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр; 

• Зварник; 

• Перукар (перукар-модеьєр); 

• Тракторист-машиніст  сільськогосподарського виробництва 

(категорії  « А1», «А2»). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування. Водій автотранспортних засобів  (категорії «С»). 

Формування контингенту учнів в центрі здійснюється відповідно до 

обсягів державного та регіонального замовлення, договорів про надання 

освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між замовником 

робітничих кадрів та професійно-технічним навчальним закладом, наявних 

ліцензій та згідно з діючими Правилами прийому до Лозівського центру 

професійної освіти Харківської області.  

В центрі організована та проводиться робота зі збереження учнівського 

контингенту, підтримуються тісні зв’язки з батьками учнів, соціальними 

службами, однак є відраховані учні. Основною причиною вибуття з центру 

є переведення учнів до інших навчальних закладів або зміна місця проживання 

сім’ї. 

Показники руху здобувачів, прийнятих на навчання за державним та 

регіональним  замовленням в 2021/2021 навчальному році 
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Динаміка працевлаштування учнів-випускників 2021/2021 навчального року 
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2018/2020 116 12 122 5 1 33 94% 10 

2020/2021 154 10 98 9 11 35 94% 10 

2021/2021 148 15 140 14 10 30 95% 8 

  

Профорієнтаційна робота здійснюється згідно з планом роботи центру на 

рік і носить виважений та плановий характер: за педагогічними працівниками 

закріплені загальноосвітні навчальні заклади міста та району, де вони є 

головними організаторами та виконавцями консультативно-профорієнтаційної 

роботи. 

Традиційно центр бере активну участь у спільних регіональних заходах, 

як-то  «Ярмарки професій», «Ярмарки вакансій», «Дні відкритих дверей», 

«Конкурси фахової майстерності». Головним в профорієнтаційній роботі 

центру є постійний зв’язок  з навчальними закладами міста,районів,  

підприємствами та організаціями, центром зайнятості, центром сім’ї та молоді 

 2021/2021 н. р. 

Контингент (чол.)  432 

Прийом (чол.) 175 

Випуск (чол.) 148 

Втрати контингенту (чол.) 26 

Отримали дипломи з відзнакою (чол.) 2 



 5 

Лозівської міської ради. Систематично здійснюється висвітлення навчально-

виробничого процесу центру в соціальних мережах. 

Робочі навчальні плани та програми розроблені на підставі Типових 

навчальних планів та програм, Державних стандартів ЗП (ПТ)О, Типової 

базисної структури навчальних планів та програм, погоджені із замовниками 

робітничих  кадрів, Науково-методичним центром професійно-технічної освіти 

в Харківській області та затверджені Департаментом науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації. На всі професії, з яких здійснюється 

підготовка, отримані ліцензії Міністерства освіти і науки України та визначені 

ліцензійні обсяги підготовки:  
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Термін дії 

ліцензії 

1. 7212  

7212 

Електрогазозварник. 

Електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 

Первинна 

професійна 

підготовка 

60 25.11.2024 

2. 7133  

7132  

7141 

Штукатур.  

Лицювальник-плиточник.  

Маляр 

Первинна 

професійна 

підготовка 

30 25.11.2024 

3. 5122  

7412 

Кухар.  

Кондитер 

Первинна 

професійна 

підготовка 

60 25.11.2024 

4. 5141 Перукар (перукар-модельєр) Первинна 

професійна 

підготовка, 

професійно-

технічне 

навчання 

60 25.11.2024 

5. 7433 Кравець Первинна 

професійна 

підготовка 

30 25.11.2024 

6. 8211 Верстатник широкого профілю Первинна 

професійна 

підготовка 

30 25.11.2024 

 

Зміст робочих навчальних планів та  програм постійно оновлюється 

відповідно до змін, які відбуваються у галузях регіонального виробництва. 

Навчально-виробничий процес здійснюється відповідно до графіків, робочих 

навчальних планів та розкладу занять. 



 6 

Поурочно-тематичні  плани, місячні плани виробничого навчання, плани 

навчально-виробничої діяльності, переліки навчально-виробничих робіт  

відповідають вимогам робочих навчальних планів і програм. 

Стан організації та проведення теоретичного навчання, фізичної 

підготовки, лабораторно-практичних робіт, виробничого навчання в навчально-

виробничих майстернях і на виробництві, виробничої та переддипломної 

практики на підприємствах відповідає встановленим вимогам.  

Всі учні забезпечені робочими місцями в навчально-виробничих 

майстернях, на підприємствах, в установах і організаціях. Згідно графіків 

контролю постійно ведеться перевірка виробничої практики учнів. Зміст  

та програми виробничої практики розроблено відповідно до вимог 

Державних стандартів професійно-технічної освіти з урахуванням потреб та 

можливостей підприємства-замовника кадрів. Питання з організації навчально-

виробничої діяльності планомірно розглядаються педагогічною радою. 

З метою запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19 у періоди з 15.10.2021  по 28.12.20; з 08.01.2021 по 25.01.2021;  з 

18.03.2021 по 11.05.2021  було запроваджено  дистанційне (змішане) навчання 

для здобувачів освіти усіх професій та курсів з використанням віртуальної 

кімнати Google Classroom, Google Meet, Zoom,  та сайту Лозівського центру 

професійної освіти  Харківської області за посиланням https://loz-licey.in.ua  

(розділ «Дистанційне навчання»). 

Навчальний процес за дистанційним навчанням здійснювався у таких 

формах: самостійна робота, навчальні заняття, професійно-практична 

підготовка, контрольні заходи. 

Під час навчальних занять педагогічним працівникам забезпечено передачу 

відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному та 

асинхронному режимі. 

Викладачами і майстрами виробничого навчання було надано  в навчальну 

частину центру код курсу відповідно предмету або професії. 

 Майстрами виробничого навчання і класними керівниками повідомлено 

здобувачів освіти в мобільному додатку Viber коди курсів предметів і професій 
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по кожній групі для здійснення доступу до віртуальної кімнати Google 

Classroom. 

Майстри виробничого навчання відповідно до переліку навчально- 

виробничих робіт забезпечили  розміщення у віртуальній кімнаті дидактичного 

матеріалу (інструкційних карток, карток-завдань, інструкційно-технологічних 

карток тощо). 

Заступниками директора з навчально-виробничої роботи Романенко Р.М., з 

навчальної роботи Кузнецовою Н.В., з  навчально-виховної роботи 

ЗиковоюТ.Б., старшим майстром  Петченко Л.В. проведено  консультування 

щодо дистанційного навчання. 

       Методична робота протягом 2021/2021 навчального року  

здійснювалася через: 

- забезпечення зростання фахової компетентності викладачів за рахунок 

продовження роботи над оволодінням педагогами сучасними інформативно-

комунікативними технологіями з метою активного їх упровадження в освітній 

процес;  

- організацію системи заходів, спрямованих на розвиток творчого 

потенціалу викладачів, упровадження досягнень кращого педагогічного 

вітчизняного й закордонного досвіду;  

- створення умов для підвищення кваліфікації всіх категорій педагогічних 

працівників центру, надання їм наукової і методичної допомоги у фаховому 

вдосконаленні;  

- упровадження рейтингової оцінки професійної діяльності викладачів на 

основі результатів роботи (моніторинг навчальних досягнень учнів, 

результативність їх участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, публікації у 

фахових виданнях, електронних тощо);  

- активізацію видавничої діяльності педагогів з метою популяризації 

досвіду роботи серед освітянської громадськості;  

- вивчення сучасних форм і методів організації дистанційного навчання. 

Педагогічний колектив Лозівського центру професійної освіти Харківської 

області працює четвертий рік над науково-методичною проблемою: 

«Формування ключових та професійних компетентностей здобувачів освіти 
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центру на основі впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних 

технологій». Протягом навчального року був здійснений перехід від стратегії 

формування до стратегії розвитку системи цінностей у процесі використання 

передових інноваційних технологій, забезпечення формування ключових та 

професійних компетентностей здобувачів освіти центру. 

           Активно реагуючи на всі новації освітнього процесу,  продовжувала 

свою роботу методична рада центру, що здійснювалася відповідно до річного 

плану роботи і була спрямована на реалізацію четвертого етапу розв’язання 

науково-методичної проблеми. Опрацювання науково-методичної проблеми на 

четвертому етапі зумовило опанування нових освітніх програм, пошук 

оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі 

досягнень науки й передових педагогічних здобутків, апробацію його 

ефективності; забезпечення зростання рівня фахової компетентності 

викладачів; розвиток індивідуальної творчо-пошукової системи роботи 

педагогів. Систематична робота педагогічного колективу над науково-

методичною проблемою засвідчила зростання фахової компетентності 

викладачів, що знайшло своє відображення в проведенні відкритих уроків, 

творчих звітів, майстер-класів, предметних тижнів, тижнів з професій, виставок 

дидактичних матеріалів, створенні банку методичної роботи викладачів, участі 

в науково-практичних конференціях, семінарах практикумах. 

Якісний рівень навчально-методичного забезпечення сьогодні неможливий 

без упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що стало 

пріоритетним напрямом у роботі методичної служби нашого центру. Одним із 

напрямів цієї діяльності є розробка та забезпечення функціонування 

індивідуальних контентів педагогічних працівників, які створені з метою 

удосконалення освітнього процесу та полегшення доступу здобувачів до 

методичних і навчальних матеріалів.  

Протягом навчального року викладачі та майстри виробничого навчання 

успішно освоїли сучасні форми і методи дистанційного навчання на 

платформах: Google Classroom, Meet, Zoom, distance education, e-learning, 

distance learning, Moodle, Adobe Connect,  virtual class та інших. 75% педагогів 

активно застосовують на заняттях мультимедійний супровід лекцій, семінарів, 
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практичних занять. Обмін досвідом використання інформаційно-

комунікаційних технологій відбувається під час проведення відкритих уроків, 

педагогічних рад, науково-практичних конференцій, семінарів-практикумів. 

Оновлено освітні програми відповідно до вимог Державних Стандартів. 

Доповнено пакети контролю з окремих тем, удосконалено технологічні, 

інструктивні картки для проведення практичних, лабораторних робіт, 

методичні рекомендації до їх виконання.  

Протягом звітного періоду вивчили, узагальнили перспективний досвід 

роботи Волошенко О.М., викладача предметів професійно-теоретичної 

підготовки. З метою популяризації передового педагогічного досвіду, 

упровадження інноваційних та мультимедійних технологій в освітній процес 

пройшли предметні тижні, у рамках яких були проведені відкриті уроки та 

позаурочні заходи з різних предметів.  

Організація роботи над єдиною науково-методичною проблемою центру 

дає змогу використати творчий потенціал колективу, удосконалити професійну 

майстерність викладачів та майстрів виробничого навчання шляхом самоосвіти. 

Результат такої роботи – створення методичних розробок, дидактичного 

матеріалу, творчих робіт, презентацій, відео фільмів, проектів тощо. Широкий 

обмін досвідом використання інформаційно-комунікаційної технології 

відбувався під час проведення педагогічних рад, науково-практичних семінарів. 

Протягом 2021/2021 н.р. були проведені відкриті заняття та позаурочні заходи 

викладачами Гонтаренко І.М., Онацькою І.В., Кузнецовою Н.В., Романенко 

Р.М., Волошенко О.М., Безпальченко Н.Є.,  Аносовою О.З. та майстрами 

виробничого навчання Луговим В.І., Ігнатенковою Т.П., Люлькою Л.О.. Всі 

уроки були проведені на високому науково-методичному рівні. 

Волошенко О.М. успішно закінчила навчання в школі створення «SMART-

комплексів навчальних дисциплін» при ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» м. Київ та створила свій «SMART-комплекс предмету «Трактори»». 

Шапочка Н.О., викладач фізики, взяла участь у виставці-огляді кращих 

електронних освітніх ресурсів (ЕОР) за темою: «Формування ключових 

компетентностей – запорука конкурентоспроможності сучасного 

кваліфікованого робітника» та створила електронні робочі аркуші із 
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застосуванням гіпертекстової технології, мультимедійних компонентів, 

об’єднаних єдиним програмним середовищем у різних форматах комп’ютерних 

програм та вебсервісів: AutoPlay Media Studio, Autoplay Menu Builder, Visual 

Autorun, SunRav BookEditor, AutoRun Pro Enterprise, Master Tool, Easy School 

Book, 3D PageFlip Reader, 3D Studіo MAX, FlipBook, PowerPoіnt, Flash MX, 

формат HTML у вигляді Web-сторінок, Google сайт, Wordwall.net, Learningapps, 

Оurboox (13 місце). 

Чорноштан В.М., викладач іноземної мови,  взяв участь у обласному огляді 

навчальних кабінетів закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

Харківської області з предмета «Іноземна мова» у 2021/2021 навчальному році і 

посів 10 місце. 

На педагогічних радах підводились підсумки  освітнього процесу за 

семестр, за рік, розглядалися питання підвищення ефективності і якості 

професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, аналізувалося 

працевлаштування випускників, питання профорієнтаційної роботи, проводився 

моніторинг директорських контрольних робіт, ЗНО із загальноосвітніх 

дисциплін, державної кваліфікаційної атестації, поетапної атестації, 

розглядався стан викладання предметів, удосконалення комплексно-

методичного забезпечення предметів (професій), а також вивчалися інноваційні 

умови професійного зростання педагогів, підходи та методи роботи з 

обдарованими здобувачами освіти, сучасні форми та методи дистанційного 

навчання, заслуховувалися творчі звіти педагогів, які проходять атестацію у 

поточному навчальному році, 13.10.2021 проведена тематична педагогічна рада 

вебінар «Дистанційне навчання як сьогоденна форма освіти: проблеми та 

перспективи». 

          Робота над вивченням цих та інших питань чітко спланована, задіяно весь 

педагогічний колектив, крім того кожен педагог працює над самостійно 

обраною індивідуальною науково-методичною темою, яка перегукується з 

науково-методичною проблемою центру. Методична робота з педагогічними 

працівниками спрямована на вивчення і моніторинг стану освітнього процесу, 

надання практичної допомоги педагогам у плануванні методичної роботи, 

створенні поурочно-тематичних планів, комплексно-методичного забезпечення 
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предметів (професій), планів роботи кабінетів, майстерень, проведенні 

предметних тижнів, підготовці та проведенні відкритих уроків та позаурочних 

заходів, підготовці доповідей та презентацій. У центрі працювали методичні 

комісії, які допомагали педагогічним працівникам реалізовувати принципи 

навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти.  

        Педагогічні працівники центру взяли участь у підготовці та проведенні 

обласних педагогічних читань на тему «Практичні шляхи формування 

ключових компетентностей здобувачів освіти», ІІ Модуль «Формування 

компетентнісно орієнтованого середовища ЗП(ПТ)О для підготовки 

кваліфікованих робітників» та виступили: Гонтаренко І.М., директор центру; 

Онацька І.В., викладач; Шапочка Н.О., викладач; Волошенко О.М., викладач; 

Люлька Л.О., майстер виробничого навчання; Ігнатенкова Т.П., майстер 

виробничого навчання; Безпальченко Н.Є., викладач і отримали сертифікати.  

       Проведена творча онлайн-дискусія педагогічного  колективу  Лозівського 

центру професійної освіти  на тему: "Формування конкурентноспроможних 

фахівців у закладі  професійно-технічної освіти" з Гуменним Олександром 

Дмитровичем, кандидатом педагогічних наук, старшим науковим 

співробітником лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, з Кулалаєвою Наталією 

Валеріївною, заступником директора з наукової роботи Інституту ПТО НАПН 

України та завідувачкою лабораторії електронних навчальних ресурсів - 

Липською Ларисою Василівною. Творча онлайн-дискусія відбулася на 

платформі Microsoft Teams. 

На базі методичного кабінету продовжується плідна робота з поповнення 

банку мультимедійних презентацій і портфоліо викладачів. 

Проаналізувавши стан організаційно-педагогічної і методичної роботи за 

звітній період, можна відзначити її системний характер, результативність, 

спрямованість на вдосконалення професійної компетентності педагогічних 

працівників, їх креативний розвиток з метою підвищення якості підготовки 

майбутніх фахівців.  

           Офіційний сайт Лозівського центру професійної освіти – є одним із 

найдієвіших інструментів інформаційної роботи навчального закладу. 
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Організовано роботу з представлення анонсів подій, новин та фоторепортажів з 

життя нашої спільноти. На офіційному сайті центру ведеться робота з 

удосконалення інформаційного порталу для кожного здобувача, який у будь-

який час може ознайомитися з навчально-методичною базою, навчальними і 

робочими програмами курсу, конспектом лекцій, методичними вказівками до 

виконання лабораторних, практичних, самостійних та контрольних робіт тощо. 

Під час карантину здобувачі освіти мали можливість ознайомитись з тематикою 

уроків їх змістом та отримати завдання для самостійного виконання. 

Інформація на сайті розміщується оперативно, викладається грамотно з 

використання фото- і відеоматеріалів. Дизайн сайту відповідає вимогам. 

Сторінки оформлені у єдиному стилі з використанням графічних елементів. За 

необхідності сайт використовується для організації дистанційного навчання. За 

звітній період на сайті висвітлено усю освітню, методичну, фінансову 

діяльність центру.  

       Через карантин участь здобувачів освіти в обласному етапі олімпіад  з 

предметів загальноосвітньої підготовки скасовано. 

Зростання професійної майстерності майстрів в/н і викладачів сприяє 

можливість працювати в бібліотеці з періодичними виданнями професійного і 

педагогічного напрямку. Для оперативного обговорення окремих питань з 

педагогічними працівниками проводяться інструктивно-методичні наради, на 

яких вивчаються директивні нормативно-правові документи Міністерства 

освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації, Науково-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Харківській області. 

       У своїй роботі адміністрація і педагогічний колектив Лозівського ЦПО 

Харківської області керувалися Конституцією України, Конвенцією ООН  

про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», Указами Президента України і органів управління освіти всіх рівнів  

з питань освіти і виховання учнівської молоді та іншими законодавчими  

і нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, що 

регулюють діяльність роботи в ЗП(ПТ)О, правилами і нормами охорони праці, 

техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами 
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внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями директора, 

примірним положенням про організацію виховної роботи. 

Форми й методи виховної і позаурочної роботи визначались  

на діагностичній основі.  

Головна увага приділяється національно-патріотичному вихованню, 

формуванню в учнів громадської та правової свідомості, почуття власної 

гідності, правових норм, естетичних смаків, духовного багатства.  

       З метою підвищення інтересу до навчання, підвищення активної 

громадської позиції, продовжуючи кращі традиції минулих років, проводився  

щорічний конкурс «Краща група року» (позаурочна робота).          

Велика увага приділялась питанням соціального захисту дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, яких протягом звітного періоду було  44  

учнів, та учням пільгового контингенту.  

Протягом 2021/2021 навчального року,  12 учнів з числа дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування, потребуючих оздоровлення, було 

оздоровлено влітку, 3 учні було оздоровлено в Дитячому санаторії 

«Бердянський» протягом навчального року, інші письмово відмовилися від 

організованого оздоровлення. 

Були створені всі необхідні умови для розвитку і діяльності органів 

учнівського самоврядування.  

Питання виховної і профілактичної роботи заслуховувались на 

педагогічній раді, інструктивно-методичних нарадах.  

Працювала методична комісія класних керівників, майстрів в/н та 

вихователів.  

Працювало 2 гуртка художньої самодіяльності (керівники – Усовниченко 

Л.О., Будімірова А.А.), в яких займалося 159 учнів та 1 гурток технічної 

творчості (керівник Сайчук Ю.В.), в якому займалося 35 учнів. На жаль, 

обласний огляд художньої самодіяльності у зв’язку з карантином не 

проводився. 

Працювала музейна кімната, ведеться вся необхідна документація, 

протягом навчального року вона поповнювалася експонатами. Учні центру 

неодноразово відвідували міський краєзнавчий музей. 
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Актуальним напрямком виховної роботи в центрі залишається формування 

в учнів навичок культури здоров`я безпечної поведінки, уміння робити єдино 

правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня 

інформованості з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму,  

наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу. 

Проводилися зустрічі учнів з медичними працівниками, працівниками 

органів внутрішніх справ, КВІ, міського центру молоді, представниками 

благодійного фонду «Благо» (м.Харків).  Організовувалися і проводилися 

заходи щодо попередження злочинності, профілактики правопорушень та 

злочинів, протидії розповсюдженню наркоманії, пияцтва, тютюнопаління, 

захворювання на СНІД, торгівлі людьми, працював штаб  

з профілактики правопорушень та наркопост, але за цей період було скоєно  

ряд злочинів.  

  З метою надання батькам здобувачів освіти допомоги у вихованні дітей, 

адміністрацією, керівниками груп та вихователями гуртожитку ведеться 

активна правоосвітня робота з батьками .  

В гуртожитку центру мешкало 119 учнів, для яких були створені всі 

необхідні соціально-побутові умови та організовувалося дозвілля в 

позаурочний  час. Щотижня тут проводилися позаурочні профілактичні, 

тематичні та розважальні заходи. Бібліотекарем Власенко С.В. був створений 

сайт «Бібліотека Лозівського ЦПО Харківської області». 

     Велика увага приділялася контролю за відвідуванням уроків учнями.   

     Бібліотека працювала згідно перспективного плану роботи на рік  

та помісячних планів. Бібліотекарем протягом року проводилися профілактичні 

ранкові лінійки, години спілкування в гуртожитку, тематичні виховні заходи. 

    Велика увага, за звітній період, в Лозівському центрі професійної освіти 

Харківської області приділялась зміцненню здоров`я учнів, формуванню 

навичок здорового способу життя, підвищення їх рухової активності. Одними з 

діючих засобів є організація та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у 

режимі дня, загальних фізкультурно-масових і спортивних заходів. Так, в 

нашому центрі щорічно  організовуються Дні здоров`я, Туристичний зліт, 
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«Козацькі розваги», «Нумо, хлопці…!», Огляд-конкурс спортивної форми та 

виробничої гімнастики.  

      Упродовж  навчального року в Лозівському ЦПО Харківської області 

проводяться змагання з легкої атлетики, футболу, волейболу, баскетболу, 

настільного тенісу, шашок, шахів, армрестлінгу, особисті Першості з різних 

видів спорту. Також збірні команди центру приймають участь в міських та 

обласних змаганнях, де неодноразово ставали переможцями та призерами. 

      До Дня фізичної культури та спорту, з метою залучення учнів до постійних 

занять фізичною культурою та спортом та популяризації здорового способу 

життя, було проведено Олімпійський урок та  організована зустріч з ветераном 

футболу Лозівщини Розломенко М.І.     

     Ще однією з форм позакласної роботи з фізичного виховання є гуртки та 

спортивні секції. Їх завдання - активізувати руховий режим учнів, розширити  

знання, рухові вміння і навички, формувати в них потребу до регулярних занять 

фізичними вправами. В Лозівському ЦПО Харківської області функціонують 

дві спортивні секції з футболу та волейболу, де діти займаються в позаурочний 

час. Викладачі фізичної культури нашого центру співпрацюють з тренерами 

ДЮСШ щодо залученню учнів до занять в спортивних секціях міста. З метою 

підвищення спортивної майстерності та підготовки збірних команд до участі в 

обласних змаганнях проводились товариські зустрічі з різних видів спорту з 

командами навчальних закладів м. Лозова. 

    Протягом звітного періоду, наші спортсмени не залишались поза увагою, і за 

активну участь в спортивному житті центру були заохочені грошовими 

винагородами, нагороджені грамотами та дипломами. 

Велика увага приділяється посиленню зв`язків з соціальними партнерами – 

замовниками робітничих кадрів.  

Разом з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації 

Лозівського ЦПО Харківської області переглянуті Правила внутрішнього 

трудового розпорядку, Колективний договір на 2020-2022 р.р. 

В навчальному закладі створені всі умови для творчості педагогічних 

працівників, здобувачів освіти, для використання і впровадження ними 

прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності. 
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Значною мірою цьому сприяють налагоджена структура безперервної освіти та 

атестація педагогічних працівників. У звітний період курсове підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників на базі Комунального вищого 

навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» пройшли - 6 

викладачів; на базі Української інженерно-педагогічної академії курсове 

підвищення кваліфікації пройшли – 12 педагогів (1викладач, 11 майстрів 

виробничого навчання); на базі Університету менеджменту освіти національної 

академії педагогічних наук – 1 директор, 1 заступник директора; на базі 

інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту 

освіти ХНПУ ім.. Г.С. Сковороди - 8 викладачів. 

Онлайн-курси Prometheus - 8 чол.;  на базі інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України  - 2 чол.. При Харківському центрі професійно-технічної 

освіти державної служби зайнятості за напрямом «Проведення 

профорієнтаційної роботи зі шкільною молоддю» - 12 чол.. 

Всього: 62 чол.. 

Форма проходження педагогічними працівниками підвищення кваліфікації 

– заочна, дистанційна. 

Згідно з планом роботи НМЦ ПТО У Харківській області педагогічні 

працівники закладу систематично брали участь в роботі обласних семінарів-

практикумів, обласних шкіл позитивного педагогічного досвіду, обласних 

науково-методичних конференціях і виставках-оглядах дидактичних матеріалів 

та творчих робіт. В обласних заходах у вигляді вебінарів протягом навчального 

року взяли участь: Онацька І.В., Волошенко О.М., Шапочка Н.О., Савін О.В., 

Гавричков М.В., Тимченко В.Я. та інші. 

Участь педагогічних працівників в обласних заходах є вагомою складовою 

творчого зростання педагогів, дозволяє підвищувати рівень власної професійної 

майстерності. 

Атестація педагогічних кадрів – одне з найважливіших управлінських та 

методичних питань. У звітний період атестацію пройшли 13 педагогічних 

працівників центру. Таким чином, атестаційною комісією І рівня при 

Лозівському центрі професійної освіти Харківської області було прийнято 

рішення про відповідність займаній посаді та відповідність раніше присвоєній 
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кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» – 1 педагогічному 

працівнику; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 

– 2 педагогічним працівникам, підтверджено 14 тарифний розряд – 1 

педагогічному працівнику; присвоєно 13 тарифний розряд – 1 педагогічному 

працівнику; присвоєно 12 тарифний розряд – 2 педагогічним працівникам. 

За рішенням атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації, визнано такими, що відповідають 

займаній посаді та атестовані – 1 педагогічний працівник відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідає 

раніше присвоєному педагогічному званню "Викладач-методист"; 4 

педагогічних працівників відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідають раніше присвоєному 

педагогічному званню «Старший викладач»; 1 педагогічному працівнику 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». 

Здійснюється методична робота у закладі згідно з єдиним планом, який 

складається на навчальний рік. Плани роботи методичної ради, педагогічної 

ради, інструктивно-методичних та методичних нарад узгоджені з планами 

роботи методичних комісій, з перспективним планом роботи педагогічного 

колективу навчального закладу.  

    Основним змістом методичної роботи протягом 2021/2021 навчального 

року було:  

- організаційно-методичне забезпечення програми розвитку навчального 

закладу;  

- удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання;  

- розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних 

працівників через різноманітні форми методичної роботи – педагогічні ради, 

методичні ради, інструктивно-методичні наради, методичний тиждень, 

консультації, методичний вернісаж «Сучасні форми і методи організації 

дистанційного навчання», кошик методичних ідей, майстер-класи, відкриті 

уроки, відкриті позаурочні заходи, конкурси фахової майстерності, науково-

методичний діалог, творча дискусія, методичний турнір, педагогічний ярмарок, 

творчі дискусії та інше);  
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- забезпечення єдності та взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної 

підготовки учнів;  

- впровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних 

та виробничих технологій (дуальна форма навчання, сучасні форми і методи 

дистанційного навчання, створення Smart-комплексу навчальних дисциплін, 

міні-проекти, презентації, відео-ролики, відео-фільми та інше);  

- пропаганда перспективного педагогічного досвіду навчання та 

виховання учнівської молоді (Волошенко О.М., Безпальченко Н.Є., Шапочка 

Н.О., Луговий В.І., Аносова О.З., Безверхня Н.О., Онацька І.В., Чорноштан 

В.М., Катунін С.В., Ігнатенкова Т.П.);  

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, 

педагогіки, психології, вивчення нормативної та законодавчої бази (Закон 

України «Про освіту», Концепція професійної освіти України 2018-2027 р.р., 

Концепція підготовки фахівців за дуальною системою здобуття освіти 

(Розпорядження КМУ від 18.09.2018 р №660-р), лист Міністерства освіти і 

науки України від  03.07.2021 № 1/9-415 «Інструктивно-методичні рекомендації 

щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та 

організації освітнього процесу у 2021/2021 навчальному році», лист 

Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 1/9-464 «Про порядок 

проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти»,  методичні матеріали щодо 

проведення та реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності зі здобувачами освіти в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти, методичні рекомендації щодо викладання предметів 

загальноосвітньої підготовки у 2021/2021 навчальному році, про пріоритетні 

напрями психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу 

учасників освітнього процесу на 2021/2021 навчальний рік та інше;  

- залучення педагогів до експериментально-дослідницької роботи 

(Онацька І.В., викладач біології, екології);  

- атестація педагогічних працівників (Безпальченко Н.Є., Гонтаренко І.М., 

Романенко Р.М., Кузнецова Н.В., Зикова Т.Б., Тимченко В.Я., Онацька І.В., 

Чорноштан В.М., Луговий В.І., Ігнатенкова Т.П., Люлька Л.О., ). 
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       Основною метою методичної роботи протягом минулого навчального 

року було забезпечення умов систематичної колективної, групової та 

індивідуальної діяльності педагогічних працівників, спрямованої на 

підвищення їх фахового та методичного рівнів та на психолого-педагогічну 

підготовку педагогів: (Методичний тиждень: «Сучасні форми і методи 

організації дистанційного навчання», семінар-практикум: «Сучасні ІКТ», 

конкурс-огляд електронних методичних бюлетенів: «Впровадження ІКТ та 

новітніх педагогічних технологій на уроках виробничого та теоретичного 

навчання», мультимедійна виставка-огляд презентацій уроків на тему: 

«Використання інтерактивних технологій та ІКТ на уроках теоретичного та 

виробничого навчання», виставка педагогічних надбань: розробки уроків, творчі 

роботи, проекти, міні-проекти, тестові завдання, робочі зошити, презентації з 

використанням ІКТ.         

Педагогічний колектив намагався постійно оновлювати зміст, форми і 

методи навчально-виховного процесу, за яких міг реалізувати свої здібності, 

нарощувати інтелектуальний і творчий потенціал. І тому методична робота 

була спрямована на розвиток та удосконалення творчої діяльності педагогів та 

на успішну організацію освітнього процесу (Педрада на тему «Творчі звіти 

педагогів що атестуються у 2021/2021 навчальному році про навчально-

методичну діяльність у міжатестаційний період» (Безпальченко Н.Є., 

Гонтаренко І.М., Романенко Р.М., Кузнецова Н.В., Зикова Т.Б., Тимченко В.Я., 

Онацька І.В., Чорноштан В.М., Луговий В.І., Ігнатенкова Т.П., Люлька Л.О.). 

Протягом минулого навчального року працювали методичні комісії:  

- викладачів та майстрів виробничого навчання з професій 

сільськогосподарського та електротехнічного виробництва, голова МК – 

Волошенко О.М.;  

- викладачів та майстрів виробничого навчання з професій 

машинобудівного профілю, голова МК – Безпальченко Н.Є.; 

- викладачів та майстрів виробничого навчання з професій легкої та 

харчової промисловості, голова МК – Аносова О.З.; 

- викладачів предметів загальноосвітньої підготовки, голова МК -  

Семенюк І.О.;  
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- з впровадження інноваційних технологій в освітній процес, 

формування ключових та професійних компетентностей здобувачів освіти, 

голова МК – Шапочка Н.О.; 

- методична комісія класних керівників, голова МК – Зикова Т.Б..  

Керівники закладу є членами методичних комісій відповідно до профілю 

їх викладацької діяльності.  

Діяльність методичних комісій була зосереджена на розробці і схваленні 

робочої навчально-плануючої документації, внесенні коректив в робочі 

навчальні програми, виявленні прогалин знань, внесенні коректив і відомостей 

про нові досягнення техніки, технології, забезпеченні взаємозв’язку 

загальноосвітньої, загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки 

здобувачів освіти, оновленні та поповненні комплексно-методичного 

забезпечення предметів і професій, використанні інноваційних педагогічних та 

виробничих технологій.  

В рамках роботи методичних комісій з професій розглядаються і 

схвалюються переліки пробних кваліфікаційних робіт, тематика дипломних 

(творчих) робіт, детальні програми практики, а також членами методичних 

комісій проводяться та обговорюються відкриті уроки, позаурочні заходи. На 

засіданнях методичної комісії класних керівників розглядаються питання: 

підвищення методичної майстерності класних керівників, соціальний захист 

учнів, розвиток творчих здібностей учнів, попередження правопорушень, 

превентивне виховання.  

На засіданнях відбувається знайомство та вивчення законодавчих та 

нормативних документів, обмін досвідом роботи, аналіз проведення виховних 

заходів.  

Головами методичних комісій ведуться протоколи засідань та  семестрові 

звіти про навчально-виховну діяльність.  

Значна увага протягом минулого навчального року приділялася розвитку 

та удосконаленню педагогічної і професійної майстерності педагогічних 

працівників. З цією метою організовано школи педагогічної майстерності та 

школу молодого педагога. У школі молодого педагога навчаються молоді 

викладачі і майстри виробничого навчання (Ігнатенкова Т.П., Люлька Л.О., 
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Дейко Н.І., Нечвола О.М., Шилка В.А., Невмивакова С.В., Возна О.В.), які ще 

не мають певних умінь та навиків з педагогіки, методики, психології. На 

заняттях школи розглядаються проблеми професійної етики, вимоги до 

підготовки і проведення сучасного уроку, планування, ведення навчальної 

документації, надаються консультації досвідченими педагогами. Молоді 

педагоги відвідують уроки у наставників. Перед ними виступають досвідчені 

педагоги, діляться своїм досвідом роботи, дають поради та рекомендації. 

З професії «Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах» майстром виробничого навчання Луговим В.І. 

проведений майстер-клас «Зварювання сталевих пластин в нижньому 

положенні шва», з професії «Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник» 

майстер-клас на тему: «Сучасні види оздоблювальних робіт» провела майстер 

виробничого навчання Наумцева В.С..  

Запровадження інноваційних педагогічних технологій дозволяє здійснити 

перехід від традиційного до особистісного орієнтованого й компетентнісного 

підходів до організації навчально-виховного процесу, сприяє накопиченню 

нових моделей його організації, підвищує інтерес педагогів до застосування 

інноваційних технологій у вирішенні проблем. Про це говорить виступ на 

обласному вебінарі майстра в/н  Безверхньої  Н.О.  на тему «Формування 

професійної компетентності здобувачів освіти на уроках виробничого навчання 

з використанням інтерактивних форм та методів навчання» та майстра в/н 

Галаган В.О.. 

Щорічно здобувачі освіти центру беруть участь у Міжнародному 

конкурсі з української мови ім. Петра Яцика серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О 

та у Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, до 

яких готує викладач української мови і літератури Семенюк І.О..        

Згідно планів роботи щомісяця проводилися інструктивно-методичні 

наради, на яких вивчалися та обговорювалися нові нормативні документи, 

доводилися конкретні пропозиції та методичні консультації щодо 

удосконалення навчально-виховного процесу. Розглядалися також питання 

змішаного навчання, виробничого навчання, виробничої практики, виховної 

роботи, гурткової робота, конкурсів професійної майстерності, олімпіад. 
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За 2021/2021 навчальний рік  проведено 17 інструктивно-методичних 

нарад, в ході яких розглядалися питання організації освітнього процесу, 

вивчалися нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, 

Науково-методичного центру ПТО у Харківській області, заслуховувалися звіти 

голів методичних комісій, вивчалися проблеми підвищення якості знань учнів, 

було обговорено результати участі учнів та педагогів закладу в 

загальноліцейних та  обласних конкурсах і олімпіадах, окреслено шляхи 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу.  

Однією з ефективних форм методичної роботи є проведення в центрі 

Єдиного методичного тижня. 2021/2021 навчального року він пройшов  у 

грудні, тема  цьогорічного Єдиного методичного тижня: «Сучасні форми і 

методи дистанційного навчання». У його рамках було проведено методичні 

заходи:  

               1.Семінар-практикум: «Сучасні форми і методи дистанційного 

навчання» (Безпальченко Н.Є., Онацька І.Ф., Онишко І.В., Шапочка Н.О.). 

2. Виставка навчально-методичної літератури, професійних фахових 

видань; виставка педагогічних надбань з використанням форм і методів 

дистанційного навчання.  

3. Відкриті уроки: 

- матеріалознавство, викладач Безпальченко Н.Є.; 

- біологія, викладач Онацька І.В.; 

- урок виробничого навчання професія «Електрогазозварник», 

майстер в/н Луговий В.І. 

4. Конкурс-огляд електронних методичних бюлетенів: 

«Впровадження сучасних форм і методів дистанційного навчання» (І місце 

– методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з 

професій сільськогосподарського та електротехнічного виробництва, голова 

МК  Волошенко О.М.). 
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5. Відкритий урок з предмету технологія виготовлення одягу. 

Модуль КРВ-3.2. Виготовлення поясних виробів.  КРВ-3.2.1. Виготовлення 

спідниці. Тема уроку: «Обробка застібки спідниці. Різновиди застібок та  

способи їх обробки», майстер виробничого навчання Августова І.Ф. 

6. Мультимедійна виставка презентацій уроків з використанням 

сучасних форм і методів дистанційного навчання. 

І місце – Волошенко О.М.;  

ІІ місце – Безпальченко Н.Є.;  

ІІІ місце – Кравченко С.І.. 

7. Відкритий урок  з інформатики на тему: «Навчання в Інтернеті», 

викладач Кравченко С.І..  

8. Проведені засідання методичних комісій, на яких розроблені заходи 

щодо вивчення та впровадження сучасних форм та методів дистанційного 

навчання в практику роботи.  

9. Арт-педагогіка, як інноваційна технологія особистісного орієнтованого 

навчання та виховання, практичний психолог.  

Впродовж навчального року в закладі проведено 8 тижнів професій,  

зокрема з професій «Кухар. Кухар-кондитер», «Кравець», професій 

будівельного профілю, «Верстатник широкого профілю», «Електрогазозварник, 

електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах», 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» та 

професії «Тракторист-машиніст с/г виробництва», а також 9 тематичних 

предметних тижнів: математики, суспільствознавчих дисциплін, хімії, біології 

та географії, фізики, інформатики, української мови та літератури, іноземної 

мови та охорони праці, які в цілому були здійснені на високому і достатньому 

рівні. 

Протягом 2021/2021 навчального року підготовлені та проведені 

предметні тижні та тижні з професій (фотозвіт):  

                       

ПРЕДМЕТНИЙ ТИЖДЕНЬ З БІОЛОГІЇ 
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        ПРЕДМЕТНИЙ ТИЖДЕНЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

        

         

ПРЕДМЕТНИЙ ТИЖДЕНЬ З ІНФОРМАТИКИ 

       

 

      

                  

ТИЖДЕНЬ З ПРОФЕСІЇ «КРАВЕЦЬ» 
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ТИЖДЕНЬ З ПРОФЕСІЇ «ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ 

                                  С/Г ВИРОБНИЦТВА» 

                    

 

          

Для педагога важливим є постійне професійне вдосконалення шляхом 

самоосвіти, вивчення та впровадження у освітній процес кращого педагогічного 
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досвіду педпрацівників області, з яким педпрацівники знайомляться під час 

обласних заходів, а також проходячи курси підвищення кваліфікації у 

навчальних центрах. 

Згідно з планом роботи НМЦ ПТО у Харківській області педагогічні 

працівники центру, як вже згадувалось, систематично брали участь у роботі 

обласних семінарів-практикумів, обласних шкіл позитивного педагогічного 

досвіду, обласних науково-методичних конференціях і виставках-оглядах 

дидактичних матеріалів та творчих робіт, що є вагомою складовою творчого 

зростання педагогів, дозволяє підвищувати рівень власної професійної 

майстерності. 

Педагоги Лозівського центру професійної освіти Харківської області у 

2021/2021 навчальному році взяли участь у роботі 75-ти обласних семінарів-

практикумів, шкіл передового педагогічного досвіду, серед яких вебінари, 

робота обласних, всеукраїнських та міжнародних семінарів – робота в онлайн-

режимі у рамках Інтернет-конференції за відповідними секціями. 

Аналіз рівня навчальних досягнень здобувачів освіти за 2021/2021 

навчальний рік показав, що кращих результатів досягли колективи таких груп: 

 І курс – група № 28 (Майстер в/н Безверхня Н.О.); 

 ІІ курс – група № 21 (Майстри в/н Возний О.І.); 

 ІІІ курс – група № 32 (Майстри в/н Галаган В.О. класний керівник 

Аносова О.З.); 

Найнижчі показники  в таких групах: 

 ІІ курс – група № 22 (майстер в/н Наумцева В.С., класний керівник          

Онацька І.В.); 

 ІІІ курс – група № 34 (майстер в/н Крутченко Л.В.); 

За підсумками ІІ семестру рівень навчальних досягнень здобувачів освіти 

із загальноосвітніх предметів (7-12 балів) становить 27,8 %, що на 6,6 % нижче, 

ніж у попередньому році; (4-12 балів) – 94,4 %, що на 0,2 % нижче, ніж у 

попередньому навчальному році. 

Із загальнопрофесійних і професійно-теоретичних предметів РНДУ (7-12 

балів) – 37,9 %, що на 14,1 % нижче, ніж у попередньому 2020/2021 році;  

РНДУ (4-12 балів) – 98,9 %, що на 1,5 % вище, ніж у попередньому році. 
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Моніторинг РНДУ І курсу  

за І семестр 2020/2021 н.р. 

з загальноосвітньої підготовки 

 

Моніторинг РНДУ І курсу  

за ІІ семестр 2020/2021 н.р. 

з загальноосвітньої підготовки 
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          Моніторинг РНДУ ІІ курсу 

за І семестр 2020/2021 н.р. 

з загальноосвітньої підготовки 

        Моніторинг РНДУ ІІ курсу 

за ІІ семестр 2020/2021 н.р. 

з загальноосвітньої підготовки 

  

 

Моніторинг РНДУ ІІІ курсу 

за І семестр 2020/2021н.р. 

з загальноосвітньої підготовки 

 

Моніторинг РНДУ ІІІ курсу 

за ІІ семестр 2020/2021 н.р. 

з загальноосвітньої підготовки 

  

Моніторинг РНДУ І курсу 

за І семестр 2020/2021 н.р. 

з професійно-теоретичної підготовки 

Моніторинг РНДУ І курсу 

за ІІ семестр 2020/2021 н.р. 

з професійно-теоретичної підготовки 
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Моніторинг РНДУ ІІ курсу 

за І семестр 2020/2021 н.р. 

з професійно-теоретичної підготовки 

Моніторинг РНДУ ІІ курсу 

за ІІ семестр 2020/2021 н.р. 

з професійно-теоретичної підготовки 

 
 

 

Моніторинг РНДУ ІІІ курсу 

за І семестр 2020/2021 н.р. 

з професійно-теоретичної підготовки 

Моніторинг РНДУ ІІІ курсу 

за ІІ семестр 2020/2021 н.р. 

з професійно-теоретичної підготовки 
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За 2021/2021 навчальний рік було проведено 213 заходів. З метою 

підвищення інтересу учнів до навчання, підвищення активної громадської 

позиції, продовжуючи кращі традиції минулих років, проводився щорічний 

конкурс «Краща група року» (позаурочна робота). 

Переможцями стали учні групи №32 (майстер в/н  

Галаган В.О., кл.керівник Аносова О.З.). 

Значна увага приділялась питанням соціального захисту дітей-сиріт  

і дітей, позбавленних батьківського піклування, яких  налічувалось 37. 

Були створені всі необхідні умови для розвитку і діяльності органів 

учнівського самоврядування. Президентом учнівського самоврядування було 

обрано ученицю  групи № 23 Дрожджіну Альону. 

Питання виховної і профілактичної роботи заслуховувались впродовж 

року на кожній педагогічній раді.  

Працювала методична комісія класних керівників, майстрів в/н  

та вихователів.  

          У закладі працює музейна кімната, постійно поповнюється її експозиція.  

          Учні центру впродовж року відвідували міський краєзнавчий музей.  

Актуальним напрямком виховної роботи в центрі залишається 

формування в учнів навичок культури здоров`я, безпечної поведінки, уміння 

робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, 

підвищення рівня інформованості з питань профілактики тютюнопоління, 

алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу. 

Проводилися зустрічі учнів із діячами культури (письменниками, поетами 

міського поетичного клубу «Лігос»), медичними працівниками, працівниками 

органів внутрішніх справ, ССД, ЦСССДМ. Організовувалися і проводилися 

заходи щодо попередження злочинності та правопорушень, протидії 

розповсюдженню наркоманії, пияцтва, тютюнопаління, захворювання на СНІД, 

торгівлі людьми, працював штаб з профілактики правопорушень та наркопост, 

але за цей період було скоєно 3 злочини.  

Велася активна співпраця з Управлінням у справах освіти, молоді та 

спорту, ССД Лозівської міської ради, Лозівським міським  центром молоді, 

ЦСССДМ, Лозівським міськрайвідділом поліції. 
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На суд було передано 16 подань на притягнення батьків здобувачів освіти 

до адміністративної відповідальності за ст. 184, направлено 84 листа батькам, 

діти яких мають пропуски уроків без поважних причин, порушення дисципліни, 

22 листи в ССД, 31 лист головам сільських рад, було 10 спільних рейдів у сім`ї 

учнів разом з працівниками ювенальної превенції та спеціалістами ССД,  

ЦСССДМ. 

У гуртожитку центру мешкало 119 учнів, 10 з яких – діти-сироти  

та позбавлені батьківського піклування, для яких було створено всі необхідні 

соціально-побутові умови та організовувалося дозвілля в позаурочний  час.  

Велика увага приділялася контролю за відвідуванням уроків учнями, 

співпраці  з батьками. Працював батьківський лекторій. 

Всі недоліки слід враховувати при плануванні  роботи на 2021/2022 н.р. 

Наші завдання: 

 Домогтися 100% успішності.  

 Підвищити % якості знань до 40. 

 Оформити кабінети біології, іноземної мови, української мови 

та літератури сучасними засобами навчання. 

 Постійно дбати про поліпшення навчально-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення предметних кабінетів та 

майстерень. 

Форма фінансування: місцевий бюджет. 

Видатки по загальному та спеціальному фонду проведені в межах 

кошторисних призначень. 

Благодійна допомога, що надійшла у вигляді грошових коштів, 

використовувалась на потреби закладу згідно з кошторисом. 

У 2021/2021 навчальному році систематично проводились 

адміністративно-господарські виробничі наради при директорові, інструктивно-

методичні наради при директорові,  що дозволяють на підставі чинного 

законодавства вживати заходи щодо удосконалення управління, зміцнення 

договірної, трудової дисципліни, створювати у кожному структурному 

підрозділі і на кожному робочому місці належні умови праці відповідно до 
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посадових обов’язків, вимог нормативних актів, з додержанням прав 

працівників. 

Державне майно, що знаходиться у власності Лозівського ЦПО 

Харківської області, використовується за призначенням та ефективно. 

Керівництвом центру розроблені та впроваджені заходи по збереженню та 

утриманню в належному стані матеріальних цінностей. 

Лозівський ЦПО Харківської області має багатоканальне фінансування.  

Відсутня заборгованість заробітної плати, за спожиті енергоносії і 

комунальні послуги. Обслуговування і використання бюджетних коштів 

здійснювалось через органи Державного казначейства з дотриманням Порядку 

використання бюджетних коштів в органах Державного казначейства України 

та інших нормативно-правових актів. Договір оренди нерухомого майна, 

закріпленого за навчальним закладом, укладено згідно чинного законодавства. 

Розрахунки в іноземній валюті відсутні. 

З метою запобігання проявів корупції та хабарництва у центрі ведеться 

роз’яснювальна робота, питання обговорюється на загальних зборах, нарадах, 

видані відповідні застережні накази. 

Фінансова та статистична звітність, відомості про майновий стан, стан 

навчально-виробничої роботи закладу до Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту науки і освіти, НМЦ ПТО, держстатистики та інших установ 

надходять своєчасно. Порушень в термінах звітності або зауважень до якості 

інформації не надходило. Своєчасно надається достовірна інформація щодо 

індикаторів ефективної діяльності Лозівського ЦПО Харківської області. 
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ОРГАНІЗАЦІІЙНІ ЗАХОДИ 

 

 

В 2021/2021 навчальному році  укладено угоди на проходження 

навчально-виробничої практики з 198 юридичними особами та 

підприємствами. 

Документування діяльності навчального закладу здійснюється у 

відповідності з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх 

навчальних закладах І-ІІІ ступенів (наказ МОН № 240 від 23.06.2000 р.). 

 

 

ТЕОРЕТИЧНА  ПІДГОТОВКА 

   

У своїй роботі Лозівський центр професійної освіти Харківськоїобласті 

керується  Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про 

професійно-технічну освіту”, Національною доктриною розвитку освіти 

України у ХХІ столітті, Програмою дій Уряду щодо реалізації Національної 

доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті,  Указами Президента України 

“Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики”, 

концепцією розвитку професійно-технічної (професійної) освіти, Державним 

стандартом базової загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти та 

іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, що регулюють 

діяльність професійно-технічної освіти. 

   

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний  

за виконання 

Відмітка  

про 

виконання 

1.  

У відповідності з вимогами 

інструкції, методичних 

рекомендацій скласти розклад 

занять 

Серпень 

2021 
Кузнецова  Н.В.  

2.  

Привести  усю плануючу 

документацію у відповідності  

з вимогами нормативних 

документів 

До 

15.09.2021 

Кузнецова  Н.В. 

Романенко Р.М. 

Викладачі- 

предметники 

 

3.  

Провести вхідне діагностування 

навчальних досягнень учнів 

 І курсу 

Вересень –

жовтень 2021 

Кузнецова  Н.В. 

Викладачі- 

предметними 

 

4.  

Організувати роботу викладачів з 

питань виявлення та 

стимулювання обдарованих учнів 

Вересень 

2021 

Кузнецова  Н.В. 

Викладачі- 

предметники, 

майстри в/н 

 

5.  Скласти графік чергування 

викладачів 

Вересень 

2021 

Кузнецова  Н.В. 

 
 

6.  Скласти графіки проведення 

контрольних робіт кожної 

навчальної групи з предметів 

До 30.09.2021 Кузнецова  Н.В. 

Викладачі- 

предметники 

 

7.  Скласти графіки проведення 

лабораторно-практичних робіт 

До 30.09.2021 Кузнецова  Н.В. 

Викладачі- 
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№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний  

за виконання 

Відмітка  

про 

виконання 

предметними  

 

8.  Скласти графік додаткових занять 

До 30.09.2021 

Кузнецова  Н.В. 

Викладачі-

предметники 

 

9.  Скласти графік контролю за 

освітнім процесом 

До 05.09.2021 

 
Кузнецова  Н.В.  

10.  Здійснювати моніторинг рівня 

навчальних досягнень учнів  

з основних загальноосвітніх 

предметів 

І,ІІ семестр, 

за рік 

2021/2022 

н.р. 

Кузнецова  Н.В. 

викладачі 

 

 

11.  Здійснювати моніторинг рівня 

професійної компетентності 

та майстерності викладачів 

І,ІІ семестр, 

за рік 

2021/2022 

н.р. 

Кузнецова  Н.В. 

Романенко Р.М. 

 

12.  Зосередити увагу викладачів-

предметників на удосконалення 

комплексно-методичного 

забезпечення предметів  

Протягом 

року 

Кузнецова  Н.В. 

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

 

13.  Організувати роботу «Школи 

молодого спеціаліста»  Згідно 

графіка 

Кузнецова  Н.В. 

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

Лозова Т.Ф. 

 

14.  Широко впроваджувати у 

навчально-виробничий процес 

інноваційні методи навчання і 

новітні комп’ютерні технології з 

підготовки кадрів 

Протягом 

року 

Кузнецова  Н.В. 

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

 

15.  Дообладнати кабінет з професійно-

теоретичної підготовки (професія 

«Водій автотранспортних засобів») 

До 30.04.2022 

Кузнецова  Н.В. 

Романенко Р.М. 

Аносова О.З. 

 

16.  Ознайомити викладачів-

предметників з нормативно-

правовою базою проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання           

До 10.11.2021 
Кузнецова  Н.В. 

 

 

17.  Направити роботу викладачів на 

створення умов для професійної 

самореалізації особистості 

здобувачів освіти, задоволення їх 

потреб у професійних, освітніх 

послугах впродовж  життя 

Постійно 

Романенко Р.М. 

Кузнецова  Н.В. 

Петченко Л.В. 

 

18.  Організувати проведення в центрі 

мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

ім. Тараса Григоровича Шевченка 

Згідно 

графіку 

роботи НМЦ 

ПТО 

Кузнецова  Н.В. 

Семенюк 

І.О. 

Зикова Т.Б. 

 

 

19.  Організувати проведення в центрі 

конкурсу з української мови 

учнівської та студентської молоді 

ім. Петра Яцика 

Згідно 

графіку 

роботи НМЦ 

ПТО 

Кузнецова  Н.В. 

Семенюк 

І. О. 

Зикова Т.Б. 
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№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний  

за виконання 

Відмітка  

про 

виконання 

20.    Здійснити контроль стану прове- 

дення виробничого навчання з 

професії: «Тракторист-машиніст  

сільськогосподарського 

виробництва 

(категорії «А1», «А2»).  

та відповідності рівня навчальних 

досягнень учнів вимогам  

програми 

Листопад-

грудень 

2021 

Романенко Р.М. 

 

21.  Здійснити контроль стану 

проведення виробничого навчання 

з професії «Верстатник широкого 

профілю» та відповідності рівня 

навчальних досягнень учнів 

вимогам  програми 

Березень-

квітень 2022 
Романенко Р.М. 

 

22.  Здійснити контроль стану 

викладання предметів 

«Інформатика» та «Інформаційні 

технології» та відповідності рівня 

навчальних досягнень учнів 

вимогам програми 

Листопад- 

2021 

Романенко Р.М. 

Кузнецова  Н.В. 

Кравченко С.І. 

 

23.  Здійснити контроль стану 

викладання предмету «Захист 

України» та відповідності рівня 

навчальних досягнень учнів 

вимогам програми 

Грудень  

2021 

Кузнецова  Н.В. 

Гавричков М.В. 

Тимченко В.Я. 

 

24.  Здійснити контроль стану 

викладання предмета «Біологія» та 

відповідності рівня навчальних 

досягнень учнів вимогам програми 

Лютий – 

березень 

2022 

Кузнецова  Н.В. 

Онацька І.В. 
 

25.  Контроль стану роботи з 

обдарованими учнями на уроках 

фізики 

Листопад 

2021 

Кузнецова  Н.В. 

Бабич О.П. 
 

26.  Використання інтерактивних форм 

і методів навчання учнів з 

предмету «Історія України» 

Лютий 2022 

Кузнецова 

Н.В. 

Онишко І.В. 

 

27.  Провести в центрі олімпіади 

з основних загальноосвітніх 

предметів 

Жовтень – 

листопад 

2021 

Кузнецова Н.В. 

Голови МК 

 

28.  Здійснювати контроль щодо 

проведення лабораторно-

практичних робіт з фізики, хімії, 

біології, інформатики, технології, 

іноземної мови 

за професійним спрямуванням 

Листопад 

2021 

Квітень 

 2022 

Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

Романенко Р.М. 

 

 

29.  Звернути  особливу увагу 

викладачів природничо-

математичного циклу на 

професійну спрямованість 

 при викладанні предметів 

Постійно 

Кузнецова Н.В. 

Викладачі-

предметники 
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№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний  

за виконання 

Відмітка  

про 

виконання 

30.  Забезпечити участь викладачів в 

обласному конкурсі-виставці 

дидактичних і методичних 

матеріалів  

Згідно 

графіку 

роботи НМЦ 

ПТО 

Кузнецова Н.В. 

Викладачі 

предметники 

 

31.  Забезпечити участь учнів 

 в обласних олімпіадах 

 із загальноосвітніх предметів 

Згідно 

графіку 

роботи НМЦ 

ПТО 

Кузнецова  Н.В. 

голови МК 

викладачі 

 

32.  Контролювати роботу  

з проведення предметних тижнів і 

тематичних лінійок 
Постійно 

Кузнецова Н.В.,  

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

методист 

 

33.  Посилити контроль над 

викладанням основних 

загальноосвітніх предметів 

Протягом 

року 
Кузнецова Н.В.  

34.  Проводити інструктивно-

методичні наради 

 з викладачами 

За графіком Романенко Р.М.  

35.  Створити в кожному навчальному 

кабінеті куточок підготовки до 

ДПА і ЗНО,  

де зосередити  рекомендаційну 

літературу, вказівки та інші 

матеріали 

Протягом 

року 

Кузнецова Н.В. 

Викладачі-

предметники 

 

36.  Організувати участь учнів центру в 

ЗНО Березень-

червень 

2022 

Кузнецова Н.В. 

 

 

 

 

 

37.  Провести  вихідне діагностування 

навчальних досягнень учнів ІІ 

курсу  

Квітень - 

травень 

2022 

Кузнецова  Н.В. 

Викладачі-

предметники 

 

38.  У відповідності з вимогами 

інструкцій, методичних 

рекомендацій скласти графік 

проведення ДКА для груп ІІІ курсу 

і ТН 

Лютий – 

березень, 

травень 2022 

Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

 

39.  Забезпечити в центрі дотримання 

єдиного мовного режиму 
Протягом 

року 
Кузнецова Н.В.  

40.  Скласти попереднє педагогічне 

навантаження викладачів  

на 2022/2023 навчальний рік 

Червень 

2021 
Кузнецова Н.В. 

 

41.  Брати участь у плануванні  

й координаційній діяльності 

колегіальних та адміністративних 

органів, системі внутрішнього 

контролю, інформаційного 

забезпечення діяльності центру 

Постійно Кузнецова Н.В. 
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ПППРРРОООФФФЕЕЕСССІІІЙЙЙНННООО---ПППРРРАААКККТТТИИИЧЧЧНННААА   ПППІІІДДДГГГОООТТТОООВВВКККААА    

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний  

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Затвердити пасторти майстерень та 

лабораторій 

Серпень Романенко Р.М.  

2.  Скласти План роботи навчального 

господарства 

Серпень Сайчук Ю.В. 

Петченко Л.В. 

 

3.  Скласти косплесні плани по 

підготовці та проведенню весняно-

польових, осінньо-польових робіт 

в навчальному господарстві 

Серпень Сайчук Ю.В. 

Петченко Л.В. 

 

4.  Затвердити навчально-плануючу 

документацію з професійно-

практичної підготовки 

Серпень 

 

РоманенкоР.М. 

 

 

5.  Розробити графік загального 

фонду приведеного часу 

виробничого навчання та 

виробничої практики 

Серпень, 

січень 

Петченко Л.В.  

6.  Розробити план навчально-

виробничої діяльності центру 

Серпень 

Січень  

Петченко Л.В.  

7.  Скласти розрахунок перевідних 

коефіцієнтів 

Серпень Петченко Л.В.  

8.  Забезпечити розробку переліків 

навчально - виробничих робіт по 

групам на рік 

Серпень Петченко Л.В 

Майстри в\н 

 

9.  Провести аналіз ринку праці 

підприємств, організацій установ, 

які надають робочі місця для 

проходження виробничої практики 

учнів у навчальному році 

Серпень  Романенко Р.М.  

 

 

10.  Провести аналіз діяльності 

виробничого процесу за 2021/2022 

навчальний  рік 

Серпень  Романенко Р.М.  

Петченко Л.В. 

 

11.  Скласти графік контролю уроків 

виробничого навчання 

Вересень 

січень  

Романенко Р.М. 

Методист 

 

 

12.  Скласти графіки проведення 

виробничого навчання  

та виробничої практики 

Щомісяця Петченко Л.В.  

13.  Скласти графік контролю 

виробничої практики  

на підприємстві 

Щомісяця Петченко Л.В.  

14.  Скласти графік проведення 

кваліфікаційних пробних робіт  

 

За планом Петченко Л.В.  

15.  Провести наради з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності з 

майстрами виробничого навчання 

Вересень  Чорноштан А.В. 

Петченко Л.В. 

 

 

16.  Здійснювати постійний зв’язок із 

підприємствами міста у напрямку 

підготовки кваліфікованих 

робітників 

Протягом 

року 

Романенко Р.М.  

Петченко Л.В. 

майстри в/н 

 

17.  Розширювати сферу діяльності 

ліцею зі збільшення доходів 

Протягом 

року 

Романенко Р.М.  

Петченко Л.В. 
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№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний  

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

 від виробничої діяльності, 

освітніх послуг 

      майстри в/н 

18.  Оформити договори 

на виробничу практику  

на підприємстві 

Протягом 

року 

Петченко Л.В. 

Майстри в/н 

 

19.  Створити базу даних підприємств, 

організацій установ, які надають 

робочі місця для проходження 

виробничої практики учнів у 

навчальному році 

вересень  Петченко Л.В  

20.  Здійснювати  контроль щодо 

проходження виробничої практики 

та навчання  

на підприємстві 

Постійно, 

згідно 

знавчаль-

ним планом 

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

Майстри в/н 

 

21.  Провести інструктажі з охорони 

праці з майстрами в/н 

Вересень  Петченко Л.В.  

22.  Здійснювати моніторинг рівня   

професійної компетентності  

та майстерності викладачів, 

майстрів в/н 

І,ІІ семестр, 

рік 

 

Романенко Р.М  

23.  Здійснювати моніторинг  

навчальних досягнень учнів  

з професійно-практичної 

підготовки 

І,ІІ семестр,  

 

Романенко Р.М. 

 

 

24.  Виконувати  договірні роботи 

згідно замовлень 

Протягом 

року 

Петченко Л.В. 

майстри в/н 

 

25.  Організувати роботу  

з проведення тижнів професій 

За графіком Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

Методист 

 

26.  Скласти графіки проведення 

тижнів професії 

Серпень Методист 

 

 

27.  Провести  обласні контрольні 

роботи з предметів 

із загально професійної 

та професійно-теоретичної 

підготовки 

Згідно з 

планом-

графіком 

НМЦ ПТО 

Романенко Р.М.  

28.  Провести в центрі конкурси 

фахової майстерності  

за професіями 

Лютий 

 

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

Голови МК 

Майстри в/н 

 

29.  Скласти графік проведення 

внутріщних конкурсів фахової 

майстерності 

Січень  Петченко Л.В  

30.  Підготовка експонатів технічної 

творчості з усіх фахових напрямків 

Протягом 

року 

Романенко Р.М.  

Петченко Л.В. 

Майстри в\н 

викладачі 

 

31.  Забезпечити участь учнів  

в обласних конкурсах фахової 

майстерності  

Згідно з 

планом-

графіком 

Романенко Р.М.  

Петченко Л.В. 

майстри в/н 
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№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний  

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

НМЦ ПТО 

32.  Проводити поетапні атестації 

 з професій 

Згідно з  

навчальними 

планами 

Романенко Р.М.  

33.  Проводити профорієнтаційну 

роботу з набору учнів на новий 

навчальний рік 

Протягом 

року 

Романенко Р.М.  

34.  Провести державну випускну 

кваліфікаційну атестацію учнів 

 Січень, 

Червень 

 

   Романенко Р.М.  

35.  Проводити контроль обліково- 

плануючої документації майстрів 

в/н 

Вересень –

січень 

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

Методист. 

 

36.  Організовувати стажування 

майстрів в/н 

Вересень Петченко Л.В. 

Методист 

 

37.  Скласти графіки чергування 

майстрів виробничого навчання 

Щомісяця Петченко Л.В.  

38.  Здійснити контроль стану 

проведення виробничого навчання 

з професії «Кухар» та 

відповідності рівня навчальних 

досягнень учнів вимогам  

програми 

Березень-

квітень  
Романенко Р.М. 

 

39.  Перевірка обладнання майстерень 

відповідно до вимог охорони праці 

За графіком Баканова В.О.  

40.  Розробити графіка ППР 

обладнання 

серпень Баканова В.О.  

41.  Розробити графік перевірочних 

робіт з виробничого навчання 

Вересень 

 

Петченко Л.В 

Майстри в\н 

 

42.  Оновити комплекти 

кваліфікаційних завдань з 

професійно-практичної підготовки 

для проведення поетапної атестації 

За графіком Спец.викладачі 

Майстри в\н 

 

 

43.  Розробити детальні програми 

виробничої практики учнів 

Серпень 

Вересень 

 

Петченко Л.В. 

Майстри в\н 

 

44.  Розробити графік контролю 

переддипломної практики 

Листопад, 

Березень 

Петченко Л.В.  

45.  Розробити графік контролю 

санітарного стану майстерень 

Серпень 

Грудень 

 

Майстри в\н  

46.  Розробити графік індивідуального 

водіння з професії «Тракторист-

машиніст сільськогосподарського 

виробництва» 

Вересень Петченко Л.В.  

47.  Розробити графік індивідуального 

водіння водіїв категорії С 

Вересень Петченко Л.В.  
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ВИХОВНА ТА ПОЗАУРОЧНА РОБОТА 

 

      І.  Аналіз позаурочної виховної діяльності педагогічного колективу  

і класних керівників за 2021/2021 навчальний рік 

 

У своїй роботі  адміністрація і педагогічний колектив  Лозівського 

професійного ліцею керується Конституцією України, Конвенцією ООН  

про права дитини, Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну 

освіту”, Указами Президента України і органів управління освіти всіх рівнів  

з питань освіти і виховання учнівської молоді та іншими законодавчими  

і нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність професійно-

технічної освіти, Примірними положеннями про організацію виховної роботи  

в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки 

України, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки  

і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями директора. 

Форми й методи виховної і позаурочної роботи визначались  

на діагностичній основі. 

Головна увага приділяється національному та патріотичному вихованню, 

формуванню в учнів громадської та правової свідомості, почуття власної 

гідності, правових норм, естетичних смаків, духовного багатства. 

За 2021/2021 навчальний рік було проведено 275 загальноліцейних 

заходів. Колектив  центру брав участь в обласних заходах (обласний огляд 

художньої самодіяльності та технічної творчості, де посів ІІ місце та виборов 

гран-прі).  

З метою підвищення інтересу учнів до навчання, підвищення активної 

громадської позиції, продовжуючи кращі традиції минулих років, проводився 

щорічний конкурс «Краща група року» (позаурочна робота). 

Переможцями стали учні групи 32 (майстер в/н  

Галаган В.О., кл.керівник Аносова О.З.). 

Значна увага приділялась питанням соціального захисту дітей-сиріт  

і дітей, позбавленних батьківського піклування, яких  налічувалось 37. 

Були створені всі необхідні умови для розвитку і діяльності органів 

учнівського самоврядування. Президентом «Коледжу» було обрано ученицю  

групи № 144 Усовниченко А. 

Питання виховної і профілактичної роботи заслуховувались впродовж 

року на кожній педагогічній раді.  

Працювало методичне об`єднання класних керівників, майстрів в/н  

та вихователів. Працював один  гурток художньої самодіяльності (керівник – 

Усовниченко Л.О.), 3 гуртки технічної творчості (керівники – Галаган В.О., 

Файда Л.О., Лісовський Ю.М.), в яких займалося 180 учнів, 103 учні займалися 

в гуртках поза межами навчального закладу, що складає 98% охоплення 

гуртковою роботою від загального контингенту учнів. 

Питання виховної і профілактичної роботи заслуховувались впродовж 

року на кожній педагогічній раді.  

Працювало методичне об`єднання класних керівників, майстрів в/н  

та вихователів. Працював один  гурток художньої самодіяльності (керівник – 
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Усовниченко Л.О.), 3 гуртки технічної творчості (керівники – Галаган В.О., 

Файда Л.О., Лісовський Ю.М.), в яких займалося 180 учнів, 103 учні займалися 

в гуртках поза межами навчального закладу, що складає 98% охоплення 

гуртковою роботою від загального контингенту учнів. 

Працює музейна кімната, постійно поповнюється її експозиція. Учні 

центру систематично відвідували міський краєзнавчий музей.  

Актуальним напрямком виховної роботи в ліцеї залишається формування  

в учнів навичок культури здоров`я, безпечної поведінки, уміння робити єдино 

правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня 

інформованості з питань профілактики тютюнопоління, алкоголізму, 

наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу. 

Проводилися зустрічі учнів із діячами культури (письменниками, поетами 

міського поетичного клубу «Лігос»), медичними працівниками, працівниками 

органів внутрішніх справ, ССД, ЦСССДМ. Організовувалися і проводилися 

заходи щодо попередження злочинності та правопорушень, протидії 

розповсюдженню наркоманії, пияцтва, тютюнопаління, захворювання на СНІД, 

торгівлі людьми, працював штаб з профілактики правопорушень та наркопост, 

але за цей період було скоєно 7 злочинів.  

Велася активна співпраця з відділом сім`ї та молоді Лозівської міської 

ради, Лозівським міським  центром молоді, ЦСССДМ, правоохоронними 

органами. 

На суд було передано 16 подань на притягнення батьків учнів до 

адміністративної відповідальності за ст. 184, направлено 84 листа батькам, діти 

яких мають пропуски уроків без поважних причин, порушення дисципліни, 22 

листи в ССД, 31 лист головам сільських рад, було 10 спільних рейдів у сім`ї 

учнів разом з працівниками ювенальної превенції та спеціалістами ССД,  

ЦСССДМ. 

У гуртожитку центру мешкало 119 учнів, 10 з яких – діти-сироти  

та позбавлені батьківського піклування, для яких було створено всі необхідні 

соціально-побутові умови та організовувалося дозвілля в позаурочний  час.  

Велика увага приділялася контролю за відвідуванням уроків учнями, 

співпраці  з батьками. Працював батьківський лекторій. 

 

 

ІІ. Цілі та завдання виховної та позаурочної роботи в центрі  

 

У поточному навчальному році виховна робота буде спрямована  

на виконання таких завдань: 

1. Забезпечення всебічного розвитку особистості учня в процесі навчання  

та виховання. 

2. Формування в учнів патріотичних почуттів, забезпечення усвідомлення 

учнями своєї етнічної спільності, виховання в них національної гідності. 

3. Громадське виховання, прищеплення учням поваги до загальнолюдських 

норм гуманістичної моралі. 

4. Виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження  

і зміцнення фізичного та психічного здоров`я учнів, як найвищої соціальної 

цінності. 
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5. Спільна робота з сім`єю, державними громадськими та іншими організаціями 

щодо змістовного дозвілля учнів. 

6. Соціальний захист учнів. Організація соціально-педагогічної допомоги учням  

і сім’ям, які потребують особливої уваги . 

7. Правове виховання учнів, профілактика їх девіантної поведінки. 

8. Впровадження в практику роботи традицій народної педагогіки, сучасних 

досягнень психолого-педагогічної науки та передового досвіду. 

Проблемами виховної роботи закладу є: 

 Місто Лозова є лідером серед всіх районів області та м. Харкова із рівня 

злочинності, наркоманії, ВІЛ/СНІДу,  захворюваності на туберкульоз; 

 Велика кількість учнів центру – із соціально-неспроможних, неповних сімей, 

сімей,  які опинилися в складних життєвих обставинах, малозабезпечених; 

 У центр прийшли навчатися учні, які вже скоїли злочини або перебувають  

     на обліку у правоохоронних органах. 

 

ІІІ. Робота з педагогічними кадрами, спрямована  

   на вдосконалення педмайстерності вчителя 

 
№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідаль 

ний  

 

Відмітка про 

виконання 

1. Діагностика професійної 

підготовленості педагогів  

з питань виховання 

Вересень 

2021 

Червень 

2022 

Психологічна 

служба 

 

2. Організація роботи семінарів, 

творчих груп, класних керівників, 

майстрів в/н, вихователів, 

керівників гуртків та об`єднань 

 за інтересами  

За окремим 

планом 

протягом 

року 

Заст. директора  

з НВихР 

 

3. Проведення різноманітних 

методичних заходів 

 з педагогами 

2021/2022н.р. Адміністрація 

методист 

бібліотекар соц-

псих. служба 

 

4. Забезпечення педпрацівників 

інформацією про досягнення 

науки, досвіду, новинок 

методичної літератури  

з проблем виховання 

2021/2022 н.р. Заст. директора 

з НВихР 

методист 

бібліотекар 

 

5. Вивчення педагогічного досвіду, 

визначення шляхів його 

використання ( єдині методичні 

дні, відкриті виховні години та 

заходи, педради) 

 

За графіком 

2021/2022 н.р. 

Заст. директора  

з НВихР 

методист 

 

6. Організація дослідницької роботи 

класних керівників  

з урахуванням досягнень науки, 

досвіду 

 

2021/2022 н.р. 

Заст. директора 

з НВихР 

методист 

 

7. Самоосвіта педагогів 2021/2022 н.р. Заст. директора 

з НВихР 

методист 
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№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідаль 

ний  

 

Відмітка про 

виконання 

8. Знайомство зі школами 

позитивного досвіду виховної 

роботи педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О  області 

2021/2022 н.р. Заст. директора 

з НВихР 

 

 

9. Знайомство з досвідом роботи 

педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О 

 з організації навчально-виховного 

процесу 

2021/2022 н.р. Заст. директора 

з НВихР 

 

 

 

ІV. Контроль за станом позаурочної виховної роботи 

 
№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідаль 

ний  

 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Визначення  кола питань 

длярозгляду на засіданнях 

педради 

Серпень 2021 Заст. директора 

з НВихР 

 

2. Вивчення стану виховної 

роботи в групах 

Постійно Заст. директора 

з НВихР 

 

3. Контроль стану обліково-

плануючої документації  

з виховної роботи в групах  

Останній 

тиждень місяця 

Заст. директора 

з НВихР 

 

4. Контроль проведення виховних 

годин та 10 –и хвилинок в 

групах,  

їх аналіз 

 

За графіком 

Заст. директора 

з НВихР 

 

5. Контроль за організацією, 

змістом виховною 

спрямованістю позаурочних 

заходів,  

їх аналіз 

 

За графіком 

Заст. директора 

з НВихР 

 

6. Контроль за виконанням 

нормативних документів 

2021/2022 н.р. Заст. директора 

з НВихР 

 

7. Контроль гурткової роботи Постійно Заст. директора 

з НВихР 

 

8. Контроль санітарного стану 

приміщень гуртожитку 

 

Щотижня Заст. директора 

з НВихР 

 

9. Контроль роботи гуртожитку Постійно Заст. директора 

з НВихР 

 

10. Контроль харчування учнів Постійно Заст. директора 

з НВихР 

 

11. Контроль роботи  

з батьками 

Постійно Заст. директора 

з НВихР 

 

12. Контроль відвідування учнями 

занять 

Постійно Заст. директора 

з НВихР 

 

13. Контроль роботи учнівського 

самоврядування 

 

Постійно Заст. директора 

з НВихР 
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№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідаль 

ний  

 

Відмітка про 

виконання 

14. Контроль якості проведення 

профілактичної роботи 

Постійно Заст. директора 

з НВихР 

 

15. Контроль за станом дотримання 

вимог безиеки життєдіяльності, 

санітарно-гігієнічних норм у 

навчально-виховному  

та позаурочному процесі 

Постійно Заст. директора 

з НВихР 

 

16. Аналіз роботи соціально-

психологічної служби 

Постійно Заст. директора 

з НВихР 

 

17. Контроль та аналіз роботи 

бібліотеки 

Постійно Заст. директора 

з НВихР 

 

18. Визначення технології розробки 

управлінських рішень 

Постійно Адміністрація  

19. Здійснення педагогами 

самоаналізу діяльності, 

визначення мети професійного 

самовдосконалення 

Постійно Педагогічний 

колектив 

 

   

 

 

V. Позаурочна робота з учнівським колективом  

                         

1. Традиційні загальні заходи 
№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідаль 

ний  

 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1.1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1 Підготовка і проведення загальних 

батьківських зборів, вибори 

батьківського комітету 

28 серпня  

2021 року 

Адміністрація 

 

2 Проведення батьківських зборів, 

вибори батьківського комітету, 

заселення учнів 

 в гуртожиток 

28 серпня  

2021 року 

Комендант 

вихователі 

 

3 Організація і проведення 

тематичних ранкових лінійок, 

урочистих лінійок 

Щопонеділка 

Адміністрація 

 

4 Робота методичного об’єднання 

класних керівників і майстрів 

виробничого навчання 

 

За планом 

Голова 

методкомісії 
 

5 Організація і проведення 

батьківських зборів в групах, 

вибори батьківського комітету 

Вересень, 

січень 

Керівники груп 

 

6 Організація і проведення зборів 

учнівського комітету  

в групах і в гуртожитку Щомісяця 

Керівники груп 

вихователі 

комендант  



 45 

№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідаль 

ний  

 

Відмітка 

про 

виконання 

7 Вибори органів учнівського 

самоврядування  груп, 

гуртожитку, центру Вересень-

жовтень 

Заст.директора з 

НВР керівники 

груп 

соц. педагог 

вихователі 

комендант 

 

8 Проведення виховних годин 

і годин спілкування в групах та 

гуртожитку згідно планів, 

виховних «десяти хвилинок» 

За розкладом, 

вівторок-

пятниця 

 

Керівники груп, 

вихователі 

комендант 

 

9 Організувати Конкурс «Краща 

навчальна група року» 

Вересень-

червень 

Заст. директора 

з НВихР 

 

10 Сформувати склад штабу з 

профілактики правопорушень та 

наркопосту 

 

Вересень 

Адміністрація  

11 Забезпечення проведення 

профілактичних тижнів, 

предметних тижнів 

і тижнів професій  

 

Протягом  

року 

Адміністрація  

12 Організація роботи гуртків Вересень-

червень 

Заст. директора 

з НВихР 

 

1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-МАСОВОЇ РОБОТИ 

ЗА ОСНОВНИМИ НАПРЯМКАМИ ВИХОВАННЯ 

1.2.1. ГРОМАДСЬКЕ ВИХОВАННЯ 

1 Заходи по виконанню Програми 

«Основні орієнтири виховання 

(п.6), (за окремим планом) 

На протязі 

 року 

Адміністрація,   

педагогіч. 

колектив 

 

2 Заходи на виконання «Концепції 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді» 

На протязі 

 року 

Адміністрація,   

педагогіч. 

колектив 

 

3 Робота музейної кімнати (за 

планом), поповнення її 

експонатами, екскурсії 

На протязі 

 року 

Заст. 

директора 

з НВР 

 

4 Проведення 

 - Дня Знань 

- заходів, приурочених до  

Дня українського козацтва, 

 - Дня української писемності і 

мови, 

- Дня Свободи 

- Дня памяті жертв Голодомору та 

політичних репресій 

- Дня Соборності України 

- Річниці бою під Крутами 

- Дня народження Шевченка 

- Дня Перемоги 

- Дня Конституції України 

- Дня Державного Прапору 

України 

- Дня Незалежності України 

    01.09.2021 

      Жовтень 

 

9 листопада 

 

Листопад 

Листопад  

 

 

 

Січень 

Січень 

Березень 

Травень 

Червень 

Серпень 

 

Адміністраціябіб

ліотекар 

керівники 

гуртків 

керівники груп 

вихователі 
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№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідаль 

ний  

 

Відмітка 

про 

виконання 

 (за планами). Серпень 

 

5 Заходи щодо профілактики 

ксенофобії, расової та етнічної 

дискримінації серед учнів (за 

планом) 

Протягом 

 року 

Заступник 

директора 

з НВР соціально-

психологічна 

служба 

керівники груп 

 

6 Інформування учнів про події в 

місті, країні, за кордоном на 

виховних «десяти хвилинках» 

Протягом 

 року 

Керівники 

груп 

 

7 Знайомство з документами  

та Постановами Уряду на 

ранкових лінійках, виховних 

«десяти хвилинках», виховних 

годинах. 

Протягом 

 року 

Адміністраціяке

рівники груп 

 

8 

Виховання шанобливого 

ставлення учнів до громадян 

похилого віку, ветеранів війни та 

праці 

Протягом  

року 

Адміністрація 

соц-псих. 

служба 

керівники груп 

вихователі 

 

9 Відзначення Дня Європи в Україні 

Травень - 

червень 

Адміністрація  

 10 

 

 

 

 

 

 

Заходи на виконання Державної 

програми з утвердження гендерної 

рівності в українському 

суспільстві (за планом) 

Протягом 

 року 

Адміністрація 

соц-псих. 

Служба 

керівники груп 

вихователі 

 

1.2.2. ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1 Заходи на виконання «Концепції 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді» 

Протягом року Адміністрація, 

педколектив 

 

2 Заходи з відзначення 

Дня визволення Лозівщини, 

Дня Перемоги над нацизмом у 

Європі та річниці завершення 

Другої світової війни,  

Дня партизанської слави, 

Дня Збройних Сил України, 

Дня визволення в’язнів 

фашистських концтаборів, 

Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших 

держав (за планами) 

 

Вересень 

Травень 

Вересень 

травень 

 

Жовтень 

Лютий 

 

 

 

Адміністрація 

Керівники  груп 

 

3 Зустрічі з ветеранами Другої 

Світової війни 

Протягом року Адміністрація 

Керівники  груп 

 

4 Робота музейної кімнати  

(за планом) 

Протягом року Заст. дир. 

з НВР 
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№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідаль 

ний  

 

Відмітка 

про 

виконання 

5 Участь у Всеукраїнській історико-

краєзнавчій акції «Шляхами 

подвигу і слави» 

 (за планом) 

Протягом року Адміністрація 

Керівники  груп 

 

6 Заходи зі святкування 

 Дня Збройних Сил України, 

 Дня Захисника України 

Грудень жовтень Керівник 

фізвиховання 

викладач ДПЮ 

 

7 Знайомство учнів із законо 

давчими, нормативними 

документами про Збройні Сили 

Протягом року Адміністрація 

керівник ф/в 

викладач ДПЮ 

 

8 Постійнодіюча виставка 

літератури в біблотеці 

Протягом року Бібліотекар  

9 Заходи на вшанування пам’яті 

жертв політичних репресій 1937-

1938 років  

(за планом) 

Протягом року Адміністрація 

Керівники  груп 

 

1.2.3. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ 

 

1 Індивідуальні бесіди 

з учнями з питань відносин 

з оточуючими 

Протягом 

         року 

Керівники груп 

вихователі 

пр.психолог соц. 

педагог 

 

2 Виховні години в групах про 

ввічливість і культуру поведінки, 

етикет, культуру мови і 

взаємовідносин (за планом) 

Протягом 

 року 

Керівники груп 

вихователі 

пр.психолог 

соц. педагог 

 

3 Книжкова виставка в бібліо 

теці 

Протягом 

 року 

Бібліотекар  

1.2.4.  ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ 

 

1 Робота: 

-Штабу з профілактики 

правопорушень і злочинності (за 

планом);  

-з виконання Програми правової 

освіти населення  

(за планом);  

-виконання заходів у сфері 

попередження гендерного 

насильства (за планом);  

-виконання заходів щодо безпеки 

дорожнього руху  

(за планом); 

-виконання заходів щодо протидії 

торгівлі людьми  

(за планом) 

 

2-а середа 

місяця 

 

Протягом 

 року 

 

Протягом 

 року 

 

 Протягом  

року 

 

Протягом 

 року 

 

Адміністрація 

соц-педагог. 

служба 

адміністрація 

соц.-псих. 

служба 

адміністр.       

соц.-псих. 

служба 

 

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1 Заходи з виконання Програми 

«Основні орієнтири виховання» 

(п.5) 

Протягом 

 року 

Адміністраціяпе

дколектив 

 

2  Виховні години, присвячені Протягом  Керівники груп  
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№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідаль 

ний  

 

Відмітка 

про 

виконання 

видатним митцям року вихователі 

3 Постійнодіюча виставка книг у 

бібліотеці 

Протягом 

 року 

бібліотекар  

4 Конкурси стіннівок, рефератів, 

творів 

Протягом  

року 

Заст.дир. 

з НВихР 

керівники 

гуртків 

 

5 Робота гуртків художньої 

самодіяльності, технічної 

творчості і прикладної творчості 

(за розкладом) 

Протягом  

року 

Керівники 

гуртків 

 

666   Зустрічі з діячами мистецтва Протягом  

року 

Адміністрація 

керівники груп 

 

777   Проведення конкурсу «Учень 

року» 

Протягом  

року 

 

Адміністрація 

кер.гуртків 

 

8 Проведення КВК, свят, концертів, 

присвячених 

Дню працівників освіти, 

Новорічним святам, 

Дню Захисника України, 

8 Березня, дню Святого 

Валентина, 

Участь в обласному огляді 

художньої та технічної творчості, 

обласному святі профтехосвіти, 

вечорів відпочинку, диспутів, 

літературних свят, вечорів 

Протягом  

року 

 

Адміністрація 

керівники 

гуртків 

груп 

 

9 Виявлення талановитих дітей і 

залучення їх до культурно-

масових заходів 

Протягом 

 року 

Адміністрація 

керівники 

гуртків, груп, 

вихователі 

 

10 Проведення екскурсії містом, до 

міського краєзнавчого музею, 

культпоходів на концерти, 

виставки, на лоно природи 

Протягом  

року 

Керівники груп 

вихователі 

 

11 Залучення творчо обдарованих 

дітей до участі  

в художній самодіяльності, спорті, 

предметних олімпіадах, конкурсах 

профмайстерності, гуртках 

технічної і прикладної творчості 

Протягом  

року 

Адміністрація 

соц.-пс. 

служба 

керівники груп 

керівники 

гуртків 

вихователі 

 

12 Відвідання виставок, пам’ятних 

місць 

Протягом 

 року 

Адміністрація 

керівники груп 

керівники 

гуртків 

 

13 Проведення виховних годин 

 і годин спілкування 

Протягом 

року 

Адміністрація 

керівники груп 

керівники 

гуртків 
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№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідаль 

ний  

 

Відмітка 

про 

виконання 

14 Участь в обласних оглядах 

художньої самодіяльності, 

технічної творчості, обласному 

святі профтехосвіти 

За графіком 

НМЦ ПТО 

Адміністрація 

керівники груп, 

керівники 

гуртків 

 

1.2.6. ТРУДОВЕ  ВИХОВАННЯ 

1 Заходи на виконання Програми 

«Основні орієнтири виховання» 

(п.3) (за планом) 

Протягом 

року 

Адміністрація 

керівники груп 

 

2 Суспільнокорисна праця Протягом 

 року 

Адміністрація 

керівники груп 

 

3 Генеральне прибирання 

приміщень, прилеглої території 

Протягом 

 року 

Керівники груп, 

завгосп 

комендант 

 

4 Допомога в набутті учнями 

навичок самообслуговування 

Протягом 

 року 

Керівники груп 

комендант 

вихователі 

 

5 Участь у конкурсах професійної 

майстерності 

 (за навчальним планом) 

Протягом 

 року 

Заст.дир. 

з НВирР 

 

6 Організація учнів та пед.колективу 

на виконання робіт зі зміцнення 

навчально-матеріальної бази 

кабінетів, майстерень, 

лабораторій, кімнат гуртожитку 

Протягом  

року 

Адміністрація  

7 Екскурсії на підприємства міста ( 

за навчальним планом) 

 

Протягом 

 року 

Старший 

майстер 

 

8 Здійснення контролю  

за проходженням виробничої 

практики 

Протягом  

року 

Заст.дир. 

з НВирР 

старший майстер 

 

1.2.7  ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1 Заходи з виконання Програми 

«Основні орієнтири виховання» 

(п.4) 

Протягом 

року 

Адміністрація 

педколектив 

 

2 Участь в акціях  “Зелена весна”, 

“Зелене довкілля” 

 

Квітень–

травень 

Адміністрація  

3 Виставка книг і матеріалів  

у бібліотеці 

Травень Бібліотекар  

4 Догляд за зеленими насадженнями 

на прилеглих до ліцею територіях 

та закріплених територіях 

 по місту 

Протягом 

 року 

Завгосп 

керівники груп 

комендант 

 

5 Озелення приміщень центру 

і гуртожитку, прилеглої території 

Протягом  

року 

Адміністрація 

керівники груп 

вихователі 

комендант 

 

6 Виховні години і бесіди  

в групах і гуртожитку  

(за планом) 

Протягом  

року 

Керівники груп 

вихователі 

комендант 

 

7 Екскурсії на лоно природи Протягом  Керівники груп  
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№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідаль 

ний  

 

Відмітка 

про 

виконання 

 року вихователі 

8 Заходи з питань енергозбереження 

та раціонального використання 

енергоресурсів (за планом) 

Протягом 

 року 

Адміністрація  

 9 Заходи щодо вшанування річниці 

Чорнобильської катастрофи (за 

окремим планом) 

Квітень 2022 Адміністрація 

Керівники  груп 

 

1.2.8.  РОБОТА З БАТЬКАМИ 

 

1 

 

 

Організація і проведення 

загальних батьківських зборів 

ліцею, в групах, гуртожитку 

1 раз на 

півріччя 

Адміністрація 

керівники груп 

вихователі 

 

2 Робота з батьками 

(за планом) 

Протягом 

 року 

Адміністрація 

соц.педагог пр. 

псих. керівники 

груп вихователі 

 

3 Лекторій для батьків  

(за планом) 

Протягом 

 року 

Адімінстрація 

керівники груп 

вихователі, 

пр.психолог соц. 

педагог 

 

4 Робота з соціально 

неспроможними сім’ями 

(за планом)  

Протягом 

 року 

Адімінстрація 

керівники груп 

вихователі 

пр.психолог 

соц. педагог 

 

5 Вивчення  “Сімейного кодексу”, 

Декларації прав дитини, інших 

нормативно- правових документів 

Протягом 

 року 

Адімінстрація 

керівники груп 

вихователі 

пр.психолог соц. 

педагог 

 

 

6 Робота з виконання національних 

програм “Діти  України”, 

“Репродуктивне здоров’я”, 

загальнодержавної Програми 

підтримки молоді, 

 Комплексної програми подо 

лання бідності, програми 

“Обдарована молодь”, “Молодь 

Харківщини”, 

 Державної програми утвердження 

гендерної рівності, Програми 

«Основні орієнтири виховання» 

(п.2), 

з підтримки сімей  

за планами) 

Протягом  

року 

Адімінстрація 

керівники груп 

вихователі 

пр.психолог соц 

педагог 

 

7 Заходи, приурочені до Дня захисту 

дітей, Дня сім’ї, 

Дня матері 

Травень-

червень 

2022 

Адімінстрація 

керівники груп 

вихователі 

пр.психолог соц 
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№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідаль 

ний  

 

Відмітка 

про 

виконання 

педагог 

8 Робота з дітьми-сиротами та 

дітьми пільгового контингент ту 

(чорнобильцями,  інваліда ми, з 

багатодітних, малозабез печених 

сімей) (за планом) 

Протягом  

року 

Адімінстрація 

керівники груп 

вихователі 

пр.психолог соц 

педагог 

 

9 Робота з попередження насильства 

і жорстокості 

 в сім’ї, суіцидної поведінки серед 

підлітків, дитячої безпритульності 

і бездоглядності (за планом) 

Протягом 

 року 

Адімінстрація 

керівники груп 

вихователі 

пр.психолог соц 

педагог 

 

1.2.9. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

1 Заходи з виконання Програми 

«Основні орієнтири виховання» 

(п.1) 

Протягом  

року 

Адміністрація 

педколектив 

 

2 Виконання планів спортивно-

масової роботи ліцею  

та календаря спортивних змагань 

на навчальний рік 

Протягом  

року 

Керівник 

фізвиховання 

 

3 Робота наркопоста 

(за планом) 

 

Протягом 

 року 

Адміністрація 

медична сестра 

 

4 Робота з виконання Програм 

“Репродуктивне здоров’я”; 

“Діти України”; 

Соціальний захист громадян, 

постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

боротьби зі СНІДом, наркоманією, 

вживанням алкоголю,  вживання 

тютюнових виробів, 

попередженню дорожно-

транспортного дитячого 

травматизму, торгівлі людьми, 

Державної цільової програми 

зменшення шкідливого впливу 

тютюну на здоров’я населення  

(за планами) 

Протягом 

 року 

Медична сестра  

5 Заходи до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом  

( за окремим планом) 

Грудень  

2022 

Адміністрація 

соц.-психол. 

служба 

 

6 Книжкова виставка “Шкідливі 

звички: як їх побороти” 

Протягом  

року 

Бібліотекар  

7 Регулярне висвітлення 

на загальноліцейних лінійках 

підсумків участі учнів 

у спортивних змаганнях 

Протягом 

 року 

Керівник 

фізвиховання 

 

8 Забезпечення суворого 

дотримання санітарно-

епідемічного режиму в ліцеї та 

гуртожитку 

Постійно Адміністрація 

комендант 

гуртожитку 

медична сестра 

 



 52 

№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідаль 

ний  

 

Відмітка 

про 

виконання 

9 Робота зі своєчасного виявлення 

чесотки, педикульозу, 

туберкульозу 

та їх профілактики 

Протягом 

 року 

Медична сестра  

10 Забезпечення гарячим 

харчуванням учнів пільгового 

контингенту, сиріт. 

Протягом 

 року 

Адміністрація   

11 Літнє оздоровлення дітей-сиріт                               Липень-серпень Заступник 

директора  

з НВР керівники 

груп 

мед.працівник  

соц. педагог 

 

12 Створення безперешкодного 

життєвого середовища для дітей та 

осіб з обмеженими фізичними 

можливостями «Безбар’єрна 

Україна» 

Протягом 

 року 

Адміністрація  

2. Учнівське самоврядування 
№ 

з/п 

Зміст роботи  Термін 

виконання 

Відповідальни

й  

 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 Виявлення учнів-лідерів  

у групах і створення органів 

учнівського самоврядування  

в групах-ради групи 

 1-15.09.2021 Керівники 

 груп 

 

 

 

 

 

 

2 Виявлення учнів-лідерів у 

гуртожитку і створення ради 

гуртожитку 

 1-15.09. 2021 Вихователі 

гуртожитку 

 

3 Формування ради центру 15-19.10. 2021 Заст. 

директора  

з НВихР  

 

4 Організація та проведення виборів 

Президента молодіжної 

громадської організації “Коледж” 

01-15.10. 2021 Заст. 

директора 

з НВихР  

Учнівська рада 

 

5 Участь у роботі педагогічної ради Постійно  

Згідно плану 

роботи педради 

Рада 

“Коледжу” 

 

6 Участь у роботі обласної ради 

учнівського самоврядування 

Згідно графіка 

роботи 

обл.ради 

Президент 

“Коледжу” 

заст.директора 

 з НВихР 

 

7 Проведення засідань  

ради “Коледжу” 

Щомісяця 

перша середа 

Президент 

“Коледжу” 

заст. 

директора 

 з  НВихР 
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№ 

з/п 

Зміст роботи  Термін 

виконання 

Відповідальни

й  

 

Відмітка про 

виконання 

8 Співпраця з Лозівським міським 

центром молоді 

Постійно  Президент 

“Коледжу” 

заст. 

директора  

з НВихР  

 

9 Організація змістовного дозвілля 

учнів і проведення культурних 

заходів центру, конкурсів 

художньої самодіяльності, 

екскурсій  та ін. 

За планом 

позаурочної 

виховної 

роботи 

Міінстерство 

освіти і науки 

«Коледжу  » 

 

10 Організація  і проведення 

спортивних змагань і свят,  лекцій 

з пропаганди здорового способу 

життя, випуск інформаційних 

бюлетенів,  

Днів здоров’я, туризму 

За планом Міністерство 

охорони 

здоров’я та 

спорту 

«Коледжу» 

 

11 Проведення рейтингу успішності 

серед груп  

Щомісяця  Міністерство 

освіти і науки 

«Коледжу» 

 

12 Сприяти проведенню конкурсу 

“Краща група року”; підведення 

його підсумків 

Щомісяця  Президент, 

Кабінет 

Міністрів 

«Коледжу 

 

13 Спільна робота зі Штабом  

з профілактики правопорушень, 

контроль за виконанням 

внутрішнього розпорядку у центрі 

та гуртожитку, організація та 

проведення заходів із правової 

культури, щоденний контроль за 

відвідуванням учнями занять, 

ведення журналу відвідування 

Постійно  

за планом 

роботи Штабу 

Міністерство 

внутрішніх 

справ та 

зв’язків з 

громадськістю  

«Коледжу» 

 

14 Спільна робота з адміністра цією 

щодо вдосконалення  матеріальної 

бази центру, контроль за  станом 

безпеки життєдіяльності учнів, 

органі-зація конкурсів професійної 

майстерності, участь в обласних 

конкурсах, виявлення учнів, які 

потребують соцзахитсту, участь у 

розподілі і наданні матеріальної 

допомоги, роботі з примирення 

сторін у вирішенні конфліктних 

ситуацій 

Постійно  Міністерство  

праці та 

соцзахисту 

«Коледжу» 

 

3.  Діяльність педагогічного колективу  

щодо розвитку творчих здібностей учнів 
№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідаль 

ний  

 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Створення сприятливого 2021/2022 н.р. Адміністрація  
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№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідаль 

ний  

 

Відмітка про 

виконання 

середовища для розвитку творчих 

здібностей учнів та самореалізації 

обдарованої молоді 

педколектив 

2. Виявлення, навчання і виховання  

творчих здібностей учнів 

2021/2022 н.р. Адміністрація 

Педколектив 

Керівники 

гуртків 

 

3. Робота гуртків художньої 

самодіяльності та технічної 

творчості 

2021/2022 н.р. Заст. дир. 

з НВих.Р 

 

4. Співпраця з міським центром 

молоді 

2021/2022 н.р. Заст. дир. 

з НВих.Р 

 

5. Організація позаурочних заходів, 

конкурсів в центрі, участь в 

міських та обласних конкурсах та 

заходах 

2021/2022 н.р. Заст. дир. 

з НВих.Р 

 

6. Матеріальне заохочення  

та стимулювання творчо 

обдарованих учнів 

2021/2022 н.р. Адміністрація  

7. Популяризація здобутків 

у творчо обдарованих учнів 

2021/2022 н.р. Адміністрація  

8. Зміцнення матеріально-технічної 

бази для розвитку творчих 

здібностей учнів  

та самореалізації обдарованої 

молоді 

Постійно Адміністрація  

4. Робота в навчальних групах 
№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідаль 

ний  

 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

4.1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

 

1. Вивчення особових справ учнів Вересень Керівники груп  

2. Вибори активу групи  Вересень Керівники груп  

3. Проведення зборів групи Щомісяця  Керівники груп  

4. Контроль за успішністю та 

відвідуванням занять учнями 

Постійно Керівники груп  

5. Участь в загальноліцейних 

позаурочних заходах 

Постійно Керівники груп  

6. Відвідування учнями гуртків 

художньої самодіяльності 

та технічної творчості 

Постійно Керівники груп  

7. Побутові питання чергування, 

прибирання кабінетів, закріпленої 

території 

Постійно Керівники груп  

 

 

 

                                            4.2. ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНИХ ГОДИН 

 

  Історія ліцею, міста області, Щотижня Керівники груп  
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№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідаль 

ний  

 

Відмітка про 

виконання 

країни. 

 Національно-патріотичне 

виховання 

 Превентивне виховання 

 Моральне виховання 

 Естетичне виховання 

 Трудове виховання 

 Здоровий спосіб життя 

 Екологічне виховання 

 за розкладом 

                                                                                                                                                                     4.3. КУЛЬТМАСОВА РОБОТА 

 

1. Організація культмасової роботи в 

групі, участь у загальноліцейних 

заходах 

постійно Керівники груп  

2. Виявлення талановитих  

та творчо розвинених учнів 

постійно Керівники груп  

                   4.4. ІФОРМАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 

 

1. Інформування учнів про події 

у світі, країні, місті 

постійно Керівники груп  

2. Знайомство з новими постановами 

уряду та нормативно-правовими 

документами 

постійно Керівники груп  

3. Організація зустрічей  

із представниками правоохоронних 

органів, лікарями, ветеранами 

війни 

та праці, цікавими людьми тощо 

 

За планом  

Заст. дир. 

з НВих.Р 

Психологічна 

служба 

Керівники груп 

 

4. Проведення бесід, “круглих 

столів”, вікторин, дискусій, тощо 

Постійно Керівники груп  

5. Випуск стіннівок, плакатів Постійно Керівники груп  

                       4.5. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З УЧНЯМИ 

 

1. Ведення щоденника 

педспостережень 

Постійно Керівники груп  

2. Індивідуальні бесіди Постійно Керівники груп  

3. Профілактика правопорушень, 

злочинів, негативних явищ 

Постійно Керівники груп  

 

5. Робота гуртків художньої та технічної творчості 

У Лозівському центрі професійної освіти Харківської області працюють 

гуртки художньої та технічної творчості. 

 

     План роботи гуртків художньої та технічної творчості 
№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідальни

й  

 

Відмітка про 

виконання 

1 Виявлення талановитих 

та творчорозвинених дітей, 

залучення їх до участі у гуртках 

Постійно Керівники 

гуртків 

 



 56 

№ Зміст   роботи Термін  

виконання 

Відповідальни

й  

 

Відмітка про 

виконання 

2 Участь у позаурочних  

та виховних заходах ліцею 

Протягом року Керівники 

гуртків 

 

3 Участь у загальноміських заходах 

художньої самодіяльності 

Протягом року Керівники 

гуртків 

 

4 Участь в обласному конкурсі 

художньої самодіяльності  

та технічної творчості 

Березень     

2022 

Керівники 

гуртків 

 

5 Співпраця з ХДБХТТ Протягом року Керівники 

гуртків 

 

6 Співпраця з спеціалістами 

міського центру  молоді 

Протягом року Керівники 

гуртків 

 

7 Організація та проведення заходів 

 День знань 

 День визволення Лозівщини 

 День вчителя  

 День Захисника України 

 День Збройних Сил України 

 День української мови та 

писемності 

 Лінійка-реквієм ”Голодомор 

1932-1933 років” 

 Новорічне свято 

 День Соборності України 

 День Святого Валентина 

 Конкурс “Учень року” 

 Лінійка-реквієм “Чорнобиль – 

наш біль” 

 Лінійка пам’яті “Роки, обпалені 

війною” 

 Свято випускників 

 

 

1 Вересня 

16 Вересня 

 

1 Жовтня  

 

 

14 жовтня 

листопад 

 

листопад 

 

грудень 

січень 

14 Лютого 

березень 

квітень 

 

травень 

 

червень 

 

Керівники 

гуртків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники 

гуртків 
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6. Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи 

 
№ 

з/п 

 

Назва заходу 

Термін 

прове- 

дення 

Місце 

проведення 

Відпові 

дальний 

Відмітка   

про 

виконання 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спартакіада “Спорт 

протягом  життя” серед 

учнів Лозівського 

ЦПОХО: 

 

 легка  атлетика 

 футбол 

 настільний  теніс 

 волейбол 

 баскетбол 

 шашки 

 

 

День  здоров`я 

 

Конкурс-змагання  

«Козацькі  розваги»  

до Дня Захисника 

України 

 

Особиста першість з 

шашок 

 

Особиста першість з 

настільного тенісу  

 

Першість серед юнаків 

з армрестлінгу 

 

Спортивно-масові 

заходи серед учнів, що 

проживають у 

гуртожитку: 

 

 змагання з футболу 

серед юнаків 

 особиста першість 

гуртожитку з шашок 

 особиста першість 

гуртожитку з шахів 

 особиста першість 

гуртожитку з 

настільного тенісу 

серед юнаків 

 особиста першість 

гуртожитку з 

настільного тенісу 

серед дічат 

 змагання 

     з волейболу 

вересень 

жовтень 

листопад 

січень 

лютий 

березень 

 

вересень 

 

жовтень 

 

 

 

листопад 

 

 

листопад 

 

 

 

грудень 

 

 

протягом 

року 

 

 

вересень 

 

жовтень 

 

жовтень 

 

 

 

листопад 

 

листопад 

 

 

 

січень 

лютий 

 

 

лютий 

 

 

 

лютий 

Спортмайдан- 

чик 

спортмайданч

ик 

спортзал 

ліцею 

спортзал 

ліцею 

 

 

 

 

Парк  

Перемоги 

 

акт.зала ліцею 

 

 

спортзал 

ліцею 

 

спортзал 

ліцею 

спортмайдан-

чик 

гуртожиток 

гуртожиток 

гуртожиток 

 

гуртожиток 

 

 

 

спортзал 

ліцею 

гуртожиток 

 

спортзал 

ліцею 

гуртожиток 

 

 

 

спортзал 

ліцею 

 

 

ДЮСШ 

«Юність» 

спортмайдан-

керівник ф.в. 

викладач ф.к. 

 

 

 

керівник ф.в. 

майстри в/н 

кл.керівники 

керівник ф.в. 

викладач ф.к. 

кер.гуртка 

керівник ф.в. 

 

керівник ф.в. 

 

 

керівник ф.в. 

викладач ф.к. 

 

 

керівник ф.в. 

вихователі 

 

керівник ф.в. 

вихователі 

 

 

керівник ф.в. 

вихователі 

 

керівник ф.в. 

вихователі 

 

 

 

керівник ф.в. 

кер.гуртка 

 

 

керівник ф.в. 

викладач ф.к. 

керівник ф.в. 

 

керівник ф.в. 

викладач ф.к. 

майстри в/н 

кл. керівники 

 

 

адміністрація, 
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№ 

з/п 

 

Назва заходу 

Термін 

прове- 

дення 

Місце 

проведення 

Відпові 

дальний 

Відмітка   

про 

виконання 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 конкурс-змагання  

«Богатирські  ігри» 

до Дня захисника 

Вітчизни 

 змагання  

     з баскетболу 

 

 

Конкурс-змагання  

«Нумо, хлопці…!»  

до Дня захисника 

України 

 

Особиста першість 

ліцею з плавання 

 

 

Кубок ліцею з футболу 

 

Туристичний зліт 

 

Участь в обласній 

Спартакіаді «Спорт 

протягом  життя»  

серед учнів ПТНЗ: 

 

 легкоатлетичний 

крос 

 легка атлетика 

 міні-футбол 

 плавання 

 спортивно-

оздоровчий туризм 

 настільний теніс 

 

 

Участь у міській 

Спартакіаді «Спорт 

протягом життя» 

серед учнів ліцеїв  

та ВНЗ м.Лозова: 

 

 футбол 

 міні-футбол 

 волейбол 

 баскетбол 

 настільний теніс 

 легка  атлетика 

 

 

Участь у спортивно-

масових та фізкультур 

 

 

березень 

 

квітень 

 

травень 

 

 

жовтий 

 

 

 

 

вересень 

жовтень 

грудень 

березень 

травень 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

жовтень 

листопад 

грудень 

грудень 

 

 

 

 

 

січень 

 

 

 

 

жовтень 

грудень 

лютий 

березень 

квітень 

квітень 

 

Згідно 

з планом 

Комітету фк 

чик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парк  Дружби 

 

 

Згідно 

з положенням 

обл.управлінн

я ф.в. і спорту 

 

спортзал 

ліцею 

спортзал 

ліцею 

спортзал 

ліцею 

спортзал 

ліцею 

 

 

 

ДЮСШ 

«Юність» 

 

 

Згідно 

з положенням 

обл.управл. 

ф.в. і спорту 

згідно з 

положенням 

Комітету ф.к. і 

спорту 

керівник ф.в. 

викладач ф.к. 

 

 

 

 

 

 

 

 

адміністрація 

керівник ф.в. 

 

 

 

 

адміністрація, 

керівник ф.в. 

 

 

 

 

 

керівник ф.в. 

викладач ф.к. 

 

 

 

 

 

керівник ф.в. 

викладач ф.к. 

 

 

адміністрація 

керівник ф.в. 
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№ 

з/п 

 

Назва заходу 

Термін 

прове- 

дення 

Місце 

проведення 

Відпові 

дальний 

Відмітка   

про 

виконання 

14 

 

 

15 

 

 

 

 

но-оздоровчих заходах 

м.Лозова 

 

Участь в обласних 

спортивно-масових  

заходах серед учнів 

ПТНЗ  

 

і спорту 

 

 

Згідно 

з планом 

обласного 

управління 

ф.в. і спорту 

м.Лозова 

 

  

                                                 VІ. Робота з батьками 

 
№

зп 

Зміст заходів Дата 

проведення 

Відповідаль 

ний  

Відмітка 

про 

виконання 

1 Вибори батьківських комітетів 

у групах 

Вересень Адміністрація  

2 Забезпечення єдності виховних впливів 

на учнів з боку ліцею і сім'ї 

2021/2022 

н.р. 

Адміністрація 

педколектив 

 

3 Загальні збори батьків і учнів ліцею 31.08.2021 Адміністрація  

4 Робота батьківського лекторію 2021/2022 н.р. Соціально-

психологічна 

служба 

 

5 Проводити  засідання батьківського 

комітету ліцею (за окремим планом). 

Щоквартально Адміністрація  

6 Звіт перед батьківським комітетом за 

проведену виховну та позаурочну 

роботу в ліцеї 

Червень  

2022 

Заст.директора з 

НВихР  

 

7 Звіт перед батьківським комітетом про 

розподіл спонсорської допомоги в ліцеї 

Червень  

2022 

Директор 

гол.бухгалтер 

 

8 Звіт перед батьківським комітетом 

заступника директора з навчально-

виробничої роботи за навчальний рік 

Червень  

2022 

Заст.директора з 

НВирР  

 

9 Проводити індивіудальні бесіди 

з батьками, індивідуальні та групові 

консультації, надавати допомогу 

батькам у сімейному вихованні 

2021/2022 н.р. Адміністрація 

кер.груп 

соціально-

психологічна 

служба 

 

10 Підвищувати педкультуру батьків, 

організовувати педпрактикуми  

для батьків на матеріалі групи, 

здійснювати педагогічний всеобуч 

2021/2022 н.р. Адміністрація 

кер.груп 

соціально-

психологічна 

служба 

 

11 Вивчати умови виховання у сім'ях, 

відвідувати учнів вдома 

2021/2022 н.р. Соціально-

психологічна 

служба керівники 

груп 
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VІІ. Робота у гуртожитку 

Розділ І. Аналіз виховної роботи в гуртожитку  

2020/2021 навчальний рік 

У 2020/2021 навчальному році вся виховна, позаурочна і профілактична 

робота в гуртожитку Лозівського центру професійної освіти Харківської 

області проводилася згідно з планами і була спрямована на реалізацію Законів 

України „Про освіту”, „Про професійно-технічну освіту”. Цілі і завдання в 

минулому році виконані. 

Робота велась за такими напрямками: індивідуальна робота, організація 

колективу, розвиток пізнавальної діяльності, патріотичне виховання, ціннісно-

орієнтована діяльність, превентивне виховання, формування здорового способу 

життя, моральне виховання, трудове та екологічне виховання, 

профорієнтаційна робота, робота з батьками, громадськістю, родинне 

виховання. 

У гуртожитку створені належні умови проживання: відремонтовано, 

естетично оформлено кімнати, секції, кімнати прийому їжі , душові кімнати, 

кімната самопідготовки. Озеленені квітами секції і зала відпочинку, кімната 

вихователя.   

Оформлені інформаційні стенди: «Кримінальна відповідальність 

підлітків», «Інформаційний куточок Ради», куточки «Інформація» для 

мешканців секцій .  

Ключовими справами були профілактична робота з учнями, робота щодо 

організації дозвілля, естетичного оформлення приміщень гуртожитку та робота 

з метою згуртування колективу. 

На рівень вихованості учнів, розвиток їх суспільної активності, 

відповідальності, готовності до вирішення життєвих і соціальних завдань, 

вплинула систематична робота органів учнівського самоврядування. За 

результатами анкетування та аналізу залучення учнів до виховної діяльності 

гуртожитку 92% учнів беруть активну участь у житті колективу. На 

інтелектуальний, фізичний розвиток та розвиток морально-етичних, естетичних 

смаків вплинула участь учнів у вечорах відпочинку, спортивних змаганнях, 

конкурсах, інтелектуальних іграх, круглих столах, диспутах, які проводилися 

систематично щочетверга радою гуртожитку разом з вихователеми. 

Проведені цикли бесід, зустрічі з фахівцями різних напрямків, 

систематична корекційна робота соц. педагога щодо профілактики 

правопорушень та формуванню ціннісного ставлення до себе і свого здоров’я 

позитивно вплинули на рівень вихованості та всебічний розвиток учнів. За рік у 

гуртожитку не скоєно жодного кримінального злочину чи грубого порушення 

дисципліни. Змінилося ставлення учнів до свого здоров’я. Усі діти пільгового 

контингенту та схильні до правопорушень були під постійним контролем 

педагогів протягом року. Вони відвідували гуртки, брали участь у проведенні 

вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів. Усього 67 учнів, що мешкають у 

гуртожитку, відвідували різні гуртки, спортивні секції та клуби за інтересами.    

Протягом року учні брали участь у конкурсах художньої самодіяльності, 

художньої технічної творчості в центрі, де займали призові місця. 
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Продовжувалась співпраця з громадськими організаціями.Лозівським 

міським центром молоді, міським ЦСССДМ, дільничим інспектором, лікарями 

міського наркологічного кабінету. 

Активно велась робота з батьками: зустрічі, круглі столи, індивідуальні 

бесіди. 

 

Розділ ІІ. Мета і завдання виховної роботи гуртожитку 

Мета: 

Створити умови для соціалізації учнівської молоді, що проживає у 

гуртожитку; виховувати патріота своєї Батьківщини, добру, чуйну, чесну 

людину. 

 

Основні завдання виховної роботи в новому навчальному році: 

1. Формувати колектив учнів, використовуючи різноманітні напрямки, форми 

та методи виховної роботи. 

2. Сприяти розвитку системи учнівського самоврядування. 

3. Активізувати роботу громадських молодіжних організацій, волонтерського 

загону серед молоді гуртожитку з метою покращення здорового способу 

життя. 

4. Залучати в суспільну роботу учнів пільгового контингенту, сприяти їх 

самоутвердженню та самореалізації. 

5. З метою ознайомлення батьків з особливостями підліткового віку, створити 

лекторій для батьків, затвердити єдиний батьківський день. 

6. Постійно створювати в гуртожитку необхідні побутові умови для 

проживання учнів та організовувати їх дозвілля. 

Розділ ІІІ. Індивідуальна  робота  з  учнями 

 
№ 

з/п 

Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Примітка 

1. 

 

Поселення учнів у гуртожиток. 

Знайомство з учнями першого курсу, 

вивчення їх особових справ, 

проведення роботи з позитивної 

адаптації першокурсників у колективі 

Вересень  Вихователі, 

комендант 

 

2. 

 

 

Допомога учням у створенні 

сприятливих побутових умов:  

- забезпечення необхідним  

інвентарем; 

- ознайомлення з правилами 

проживання та санітарно-

гігієнічними  вимогами 

Вересень 

 

Вихователі, 

працівники 

гуртожитку, 

комендант 

 

3. Індивідуальні бесіди: „Як я провів 

літні канікули”, «Діти та їхні права», 

«Поширення отруєння грибами», 

«Вогонь - друг, вогонь - ворог», 

«Паління це небезпечна хвороба», 

«Безпечний секс чи моральна 

чистота», «Наркоманія-небезпечна 

хвороба», 

Протягом  

року 

 

 

Вихователі, 

працівники  

гуртожитку 
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№ 

з/п 

Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Примітка 

«Енергетичні напої. Користь чи 

шкода?», «Шкідливі звички та їх 

подолання», «Правила безпеки на 

вулиці», «Поняття джерела струму, їх 

небезпека для життя і здоров'я 

людини», «Вогнепальна зброя - не 

забава», «Запобігання небажаної 

вагітності», «Твій режим дня», 

«Здоровий спосіб життя - головна 

умова профілактики виникнення 

шкідливих звичок»,«Як набувати 

друзів», «Дороги, які ми обираємо». 

«Твоя вулична компанія», « Як 

потрапляють в злочинну групу?», 

«Твої права та обов'язки», «Вільний 

час простір для розвитку здібностей», 

«Еталон поведінки мого однолітка»,  

„Бесіда з санітарії та гігієни», 

«Людське життя найвища – цінність», 

«Обережність дітей під час літніх 

канікул - запорука життя і здоров'я», 

та інші 

4. 

 

Анкетування учнів гуртожитку на 

тему «Сто рублів чисто друзів» 

«Самооцінка»,”Що про тебе думають 

люди”, ”Образливість”, «Чи 

задоволений ти собою?», «Чи знаєш 

ти себе?»,  «Як у тебе  з почуттям 

гумору?», « Ваша пам’ять», «Чи 

творча ти людина?» , «Готель де 

розбиваються серця», «Дрібниці 

життя»,   «Об’єктивність», та інші.  

Жовтень – 

листопад, 

травень 

Вихователі.  

5. Залучення учнів схильних до 

правопорушень у цікаві справи 

гуртожитку та ліцею 

Протягом  

року 

Вихователі, 

класні 

керівники, 

керівники 

гуртків 

 

6. Організувати роботу педпрацівників і 

членів ради гуртожитку щодо 

підготовки до уроків, допомогу 

учням у самопідготовці 

Протягом  

року 

Вихователі  

7. Оформити кімнату для 

самопідготовки 

До 10 вересня  Вихователі  

Розділ ІV. Організація колективу 

  

1. Збори проживаючих у гуртожитку.  

Вибори ради гуртожитку, розподіл 

обов’язків. Ознайомлення  з режимом 

і правилами проживання. 

Вересень  

 

 

 

Вихователі, 

рада гуртожитку 

 

 

 

2. Організація роботи учнівського 

самоврядування щодо чергування, 

самообслуговування в гуртожитку.  

Вересень  

 

Вихователі, 

рада гуртожитку 
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3. Організація огляду – конкурсу 

«Краща кімната і секція». 

Вересень  

 

Вихователі, 

рада гуртожитку 

 

4. Збори  в секціях.  

 

По  потребі 

 

Вихователі, 

рада гуртожитку 

 

5. Скласти і затвердити списки учнів, 

які проживають у гуртожитку та 

соціальний паспорт контингенту. 

До 10  вересня Вихователі, 

комендант 

 

6. Здійснити роботу з реєстрації учнів у 

паспортній службі та їх прописку в 

гуртожитку 

До 10  вересня Вихователь, 

комендант 

 

7. Здійснювати  регулярний  медичний  

огляд  учнів  з  метою  виявлення  та  

профілактики  захворювань 

Постійно Медпрацівник  

8. Засідання ради гуртожитку(згідно з 

планом роботи) 

1  раз  на  

місяць 

Вихователі, 

рада гуртожитку 

 

 9. 

 

Перегляд і обговорення телепередач. 

Перегляд фільму: «СНІД- ЧумаXXI 

ст.», «Як захистити себе від 

туберкульозу» , „«Про ВІЛ-

інфекції»,«Шкідливі 

звички»,«Вагітна у 16», „Сучасне 

рабство.” “ Торгівля людьми” 

„Наркоманія в сучасній Україні”, 

„Діти наркоманів”, „Коли дівчинка 

дорослішає» , «Суд над цигаркою», 

“Шкідливість алкоголю на організм 

людини” та інші 

Протягом  

року 

 

Вихователі 

  

 

 

10. 

 

Огляд періодичної преси 

 

Протягом  

року 

Вихователі, рада 

гуртожитку 

 

11. Екскурсія по місту,   

до  краєзнавчого музею  

 

Вересень 

 

 

 

Вихователь, 

рада гуртожитку 

 

 

 

 

 

12. Зустрічі з цікавими людьми: 

ветераном праці,  учасником 

афганської війни ; ветераном Другої 

світової війни  ; художником, 

лікарем, поетесою . 

Протягом  

року 

 

Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

 

 

13. Провести бесіди з учнями:  

“Безпечний секс чи моральна 

чистота”; 

«Кримінальна відповідальність 

підлітків»; 

«Про повагу до старших»; 

«Культура телефонної розмови»; 

«Дружбою дорожити вмійте!»; 

«Куріння, пиятство або здоров’я - 

вибирайте самі»; 

«Дотримання правил дорожнього 

Протягом  

року 

 

 

 

Вихователі 
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руху під  час поїздок додому»; 

 «Бережіть електроенергію»; 

"У моїй мові – краса й 

неповторність."; 

"Доброта - ознака сили , а не 

слабкості»; «Культурна людина. Яка 

вона?"; 

« Вживання шкідливих слів»; 

«Чи можуть бути права без 

обов'язків?»; «Зґвалтування та інші 

статеві злочини»; 

«Ми любим працю»; 

« Венеричні захворювання та СНІД» 

14. Організувати роботу учнівського 

самоврядування щодо озеленення  

секцій та кімнат   

Протягом  

року 

 

Вихователі, 

рада  

гуртожитку 

 

15. Залучати учнів до благоустрою 

квітників 

Вересень, 

Квітень, 

травень 

Вихователі, 

рада  

гуртожитку 

 

16. Продовжити роботу  з мешканцями 

гуртожитку щодо естетичного 

оформлення кімнат та секцій 

гуртожитку  

Протягом  

року 

 

Вихователі, 

рада  

гуртожитку 

 

 

17. Організація роботи учнівського 

самоврядування щодо чергування, 

самообслуговування в гуртожитку. 

Проведення санітарних днів, 

«генеральне» прибирання приміщень 

Останній  

четвер 

  місяця 

Вихователі, 

комендант, 

рада гуртожитку 

 

 

18. Організація роботи щодо підготовки 

до зими: заклеїти вікна в кімнатах, 

секціях та побутових приміщеннях 

Листопад  Вихователі, 

комендант, 

рада  

гуртожитку 

 

19. Організація роботи учнівського 

самоврядування щодо проведення 

конкурсу «Краща кімната та секція», 

перевірка чистоти кімнат 

Щодня  Вихователі, 

комендант, 

рада  

гуртожитку 

 

20. Організація роботи щодо формування 

санітарно-гігієнічних навичок учнів 

Щодня Вихователі, 

комендант, 

рада  

гуртожитку 

 

21. Залучення органів учнівського 

самоврядування до систематичного 

проведення рейдів контролю щодо 

збереження води, електроенергії 

Протягом  

року 

 

Вихователі, 

рада  

гуртожитку 

 

 

22. Косметичний ремонт кімнат 

мешканцями гуртожитку 

Травень - 

червень 

Комендант, 

вихователі, 

рада  

гуртожитку 

 

Розділ V. Розвиток пізнавальної діяльності 

1. Залучати учнів до участі у гуртках 

художньої самодіяльності, технічної 

художньої творчості, спортивних 

Вересень Вихователі, 

класні 

керівники, 
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секціях, клубах за інтересами, які 

працюють у ліцеї, гуртожитку та 

місті 

керівники 

гуртків 

2. Організувати екскурсію в музей. 

Зустріч з художницею, лікарем -

гінекологом 

Вересень Вихователі,  

рада гуртожитку 

 

3. Продовжити роботу психологічного 

тренінгу „Рівний рівному” 

Протягом 

року 

 вихователі  

4. Провести вечір відпочинку „Будьмо 

знайомі” 

Вересень Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

5. Провести „Осінній бал”  Жовтень Вихователі, 

класні 

керівники, 

майстри в/н 

 

6. Провести екскурсії: по місту  Вересень 

 

 

Грудень 

 

Квітень 

Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

7. Провести вечір пам’яті жертв 

голодомору «Голодомор 1932—1933 

років — геноцид українського 

народу» 

Листопад Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

8.  Листопад Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

9. Провести усний журнал 

„Енергетичний напій. Користь чи 

шкода здоров’ю” 

Грудень Вихователі,  

рада гуртожитку 

 

10. Новорічний бал у гуртожитку Грудень Вихователі,  

рада гуртожитку 

 

11. Літературно-музична композиція до 

Дня Валентина «Вмійте кохати» 

Лютий Вихователі,  

рада гуртожитку 

 

12. Шоу програма до 8 Березня "Жінко, 

ти завжди велична" 

Березень Вихователі,  

рада гуртожитку 

 

13. Тематичний вечір « Чорнобильська 

трагедія біль України » 

Квітень Вихователі,  

рада гуртожитку 

 

14. Вечір відпочинку „Сміятись 

потрібно” 

Квітень Вихователі,  

рада гуртожитку 

 

15. Зустріч з ветеранами до Дня пам’яті і 

примирення та 76-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 

«Ми славимо мужність і подвиг Ваш 

!». 

Травень Вихователі,  

рада гуртожитку 

 

16. Організація та проведення  

тематичних  вечорів відпочинку 

Щочетверга Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

17. Взяти участь у зустрічах з 

працівниками міліції, лікарями, 

працівниками молодіжних служб 

міста. 

Протягом 

року 

Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 
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18. Організація та проведення «Дня 

іменинника» 

1 раз на 

квартал 

Вихователі,  

рада гуртожитку 

 

25. Інтелектуальні  ігри  „Що? Де? 

Коли?”, 

"Найрозумніший».  

 

Протягом 

року 

Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

26. Участь у святі останнього дзвоника  Червень Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

 

Розділ VІ. Патріотичне виховання. Розвиток національної свідомості 

1. Екскурсія до краєзнавчого музею м. 

Лозова 

Вересень Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

2. Взяти участь у міських заходах до 

річниці визволення України від 

німецько-фашистських загарбників 

Жовтень Вихователі,  

рада гуртожитку 

 

3. Вечір відпочинку до Дня 

Українського козацтва та  Дня 

захисника України - „Козацькі 

розваги” 

Жовтень Вихователі,  

рада гуртожитку 

 

4. Година спілкування: дискусія „Що 

означає бути патріотом?” 

Листопад Вихователі,  

рада гуртожитку 

 

5. Бесіда „Захист Вітчизни – обов’язок 

громадянина” 

Грудень Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

6. Тематичний вечір  «Ти – вічний біль, 

Афганістан». Зустріч з воїнами 

афганцями 

Січень Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

7. Взяти участь в екскурсії по місту 

„Пізнай свій рідний край” 

Травень Вихователі, рада 

гуртожитку 

 

8. Взяти участь у тижні патріотичного 

виховання до Дня вшанування 

загиблих:  

 - зустріч з ветеранами  Другої 

світової війни; 

 - участь у міських заходах 

 

Травень Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

9. Взяти участь у лінійці, присвяченій 

Дню соборності України 

Січень Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

10. Взяти участь у проведенні 

Шевченківських днів у ліцеї. 

Березень Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

11. Вивчення традицій рідного краю. 

Тематичні вечори, години 

спілкування, інформація, 

театралізовані дійства до свят 

народного календаря: 

 - Пресвята Богородиця; 

 - Покрова; 

 - Святий Миколай; 

 - Різдво, різдвяні гадання; 

Вересень 

Жовтень 

Грудень 

Січень 

Січень 

Березень 

Вихователі,  

рада гуртожитку 
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 - Водохреща; 

 - Благослови, мати, весну зустрічати 

Розділ VII. Ціннісно-орієнтована діяльність 

1. Проведення анкетування з метою 

вивчення матеріальних та духовних 

потреб учнів. Узагальнити результати 

з висновками  

Вересень Вихователі  

2. Взяти участь у заходах: День знань, 

Дня педагогічних працівників , 

Новорічних свят, Свята матері, Дня 

пам’яті і примирення , Свято 

останнього дзвоника-випускне свято 

Протягом 

року 

Вихователі, 

бібліотекар 

 

3 Взяти участь у конкурсі газет, 

гуморесок, усмішок до Всесвітнього 

Дня сміху 

Квітень Вихователі, 

бібліотекар 

 

4. Проведення засідання круглого столу 

„Моральна чистота стосунків між 

юнаком та дівчиною” 

Листопад Вихователі,  

рада гуртожитку 

 

7. Тематичний діалог «Справа твого 

життя» 

Травень Вихователі, 

 рада 

гуртожитку, 

бібліотекар 

 ь 

Розділ VIІI. Превентивне виховання 

1. Індивідуальні бесіди з учнями, їх 

батьками, вивчення особистих справ, 

анкетування з метою виявлення 

учнів, схильних до правопорушень 

Вересень Вихователі  

2. Складання психолого-педагогічних 

характеристик учнів з девіантною 

поведінкою 

Вересень Вихователі  

3. Ведення щоденника педагогічних 

спостережень 

Протягом 

року 

Вихователі  

4. Індивідуальна робота з учнями 

схильними до правопорушень 

Протягом 

року 

Вихователі  

5. Зустрічі з працівниками 

правоохоронних органів. Бесіди, 

лекції з учнями 

Протягом 

року 

Вихователі  

6. Засідання круглого столу 

"Громадськість міста за здоровий 

спосіб життя"  

Жовтень Вихователі  

7. Участь у місячнику профілактики 

правопорушень. 

Лютий Вихователі  

8. Співпраця з міським центром молоді, 

ЦСССДМ, наркокабінетом , 

дільничим інспектором 

Березень Вихователі  

9. Відповіді на запитання, які задають 

учні через скриньку „Відверта 

розмова” 

Щосереди Вихователі  

 

 

Розділ IХ. Ціннісне ставлення до праці і природи 

1. Провести бесіди з метою економії 

води, електроенергії, бережного 

Протягом 

року 

Вихователі,  

рада гуртожитку 
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ставлення до майна гуртожитку та 

ліцею: 

„Бережіть електроенергію”; 

„ Користуємось душем правильно”; 

„ Бережемо воду ” та інші 

2. Анкетування учнів „Моя роль у 

колективі”, „Що я можу і хочу 

змінити в гуртожитку” 

Вересень Вихователі  

3. Організувати роботу по прибиранню 

кімнат і перевірці чистоти 

Щодня Вихователі, 

комендант 

 рада 

гуртожитку 

 

4. «Генеральне» прибирання Останній 

четвер місяця 

Вихователі,  

рада 

гуртожитку, 

комендант 

 

5. Проведення конкурсу  

„Краща кімната ” 

Протягом 

року 

Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

6. Систематичне проведення рейдів 

контролю щодо збереження води, 

електроенергії, майна гуртожитку 

Протягом 

року 

Вихователь, 

рада гуртожитку 

 

7. Взяти участь у виставці художньої і 

технічної творчості у ліцеї 

Лютий Вихователі, 

керівники 

гуртків 

 

8. Упорядкувати вуличні квітники. 

Висадити квіти у квітнику, дерева на 

території ліцею 

Квітень-

травень 

Вихователі, 

 рада 

гуртожитку, 

комендант 

 

9. Виростити квіти для кожної кімнати Вересень-

жовтень 

Вихователь, 

рада гуртожитку 

 

10 Придбати нові горшки і пересадити 

квіти в секціях 

Квітень-

травень 

Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

11 Провести косметичний ремонт кімнат Травень-

Червень 

Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

12 Взяти участь у профорієнтаційній 

роботі 

За планом 

ліцею 

Вихователі, 

класні керівники 

 

13 Провести екскурсію на природу, щоб 

зібрати лікарські рослини. 

Травень-

червень 

Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 

 

14 Вікторина „Зелена аптека поруч” Червень Вихователі, 

 рада 

гуртожитку 
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Моральне виховання 
№ 

з/п 

Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Примітка 

1. Вивчити медичні картки учнів, яких 

зараховано на перший курс. 

До 1 жовтня Вихователі 

 

 

2. Здійснити психолого-педагогічний 

аналіз з метою виявлення учнів, 

схильних до вживання спиртних 

напоїв, наркотичних та токсичних 

речовин, куріння. 

До 1 жовтня Вихователі 

 

 

3. Виставка науково-популярної 

літератури «За здоровий спосіб життя» 

Жовтень  Вихователі, 

бібліотекар 

 

4. Провести  учнівську конференцію 

«Складові здоров’я» 

Листопад  Вихователі, 

бібліотекар 

 

5. Брати участь у заходах до Дня здоров’я Один  раз  у  

квартал 

Вихователі, 

ради  

гуртожитку, 

викладач 

фізкультури 

 

6. Організація заходів з охорони життя  

та  здоров’я учнів. 

Провести бесіди з учнями: 

«Дотримання правил дорожнього руху 

під час поїздок додому»; 

«Шкідливість вживання алкоголю, 

наркотичних засобів та 

тютюнопаління»; 

«Санітарно – гігієнічні вимоги до 

учнів»; 

«Дотримання правил безпеки під час 

літніх канікул»; 

„Харчування і здоров’я” 

„Правила поведінки під час зимових 

канікул”; 

„Правила поведінки біля водоймищ в 

осінньо-зимовий період”; 

„Інфекційні хвороби”; 

„Правила поведінки біля новорічної 

ялинки” 

Протягом року Вихователі, 

рада  

гуртожитку 

 

7. Брати участь у спортивно-туристичних 

походах ліцею 

Вересень –  

травень 

Вихователі, 

рада  

гуртожитку 

 

8. Взяти участь у спортивних змаганнях з 

волейболу, футболу, 

шашок, шахів, амреслінгу  

Протягом  

року 

Вихователі 

викладач 

фізкультури 

 

9. Організація спортивних розваг «Весела 

естафета», «Турнір рицарів», 

«Спортивний брейн-ринг» та інші 

Протягом  

року 

Вихователі, 

рада 

гуртожитку 

 

 

10. Провести акцію «Милосердя» Протягом  

року 

Вихователі, 

рада 

гуртожитку 
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11. Бесіда „Дороги, які ми обираємо” Протягом  

року 

Вихователі, 

рада 

гуртожитку 

 

13. Індивідуальна бесіда „Вільний час 

простір для розвитку здібностей” 

Протягом  

року 

 

Вихователі, 

рада  

гуртожитку 

 

14. Бесіда «Літопис традицій моєї родини» Протягом  

року 

 

Вихователі, 

рада  

гуртожитку 

 

15. Бесіда „Людське життя – найвища 

цінність” 

Протягом  

року 

 

Вихователі, 

рада  

гуртожитку 

 

16. Моделювання виховних ситуацій 

„Етика мобільного зв’язку” 

Протягом  

року 

Вихователі, 

рада  

гуртожитку 

 

 

 

 

Розділ ХІ.  

Робота  з  батьками, громадськістю та молодіжними службами міста. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

 
№ 

з/п 

Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Примітка 

1. Участь у загальних зборах батьків. 

Виставка книг «Родинний дім - центр 

батьківської просвіти» 

Вересень  Вихователі, 

бібліотекар 

 

 

2. Встановлення  контакту з батьками 

вихованців шляхом зустрічей, 

телефонних розмов, відвідування сімей 

учнів 

Протягом  

року 

 

Вихователі 

 

 

3. Консультації для батьків з питань 

поведінки та проживання учнів у 

гуртожитку 

Протягом  

року 

 

Вихователі 

 

 

4. Залучення батьків до спонсорської 

діяльності 

Протягом  

року 

Вихователі 

 

 

5. Скласти списки учнів І курсу, які 

стоять на обліку в правоохоронних 

органах. 

Вересень Вихователі  

6. Залучити учнів, що стоять на обліку до 

організованого дозвілля 

Протягом року Вихователі, 

працівники 

ВКМСН і 

керівники 

гуртків 

 

7. Година спілкування «Азбука 

родинного виховання». 

Січень Вихователі  

8. Участь батьків у „Днях відкритих 

дверей”. Зустрічі з працівниками 

відділу сім’ї та молоді, служби у 

справах дітей з метою вирішення 

проблем, які виникають у сім’ях. 

Протягом року Вихователі, 

працівники 

служб міста 

 

9. Круглий стіл „Вчимось жити в мирі та 

злагоді”. 

Жовтень Вихователі  
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10. Періодичне опитування батьків, їхня 

оцінка діяльності колективу 

гуртожитку з питань виховання та 

організації умов проживання. 

Пропозиції щодо вдосконалення 

виховного процесу 

Раз на півріччя Вихователі, 

комендант  
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РОБОТА БІБЛІОТЕКИ 

 
 Діяльність бібліотеки Лозівського центру професійної освіти Харківської 

області спрямована на реалізацію Закону України “Про освіту”, Закону України 

“Про загальну середню освіту”, «Про професійно-технічну освіту», „Про 

національну програму інформатизації ”,  Закону України “Про бібліотеку і 

бібліотечну справу ”, “Концепції виховання дітей та молоді у національній 

системи освіти ”, положень Національної доктрини розвитку освіти України, на 

виконання Указів Президента України, чинного законодавства в галузі освіти, 

Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання. 

Головним завданням  бібліотеки є: підвищення ролі бібліотеки у 

навчально-виховному процесі, забезпечення навчально-виховного процесу та 

самоосвіти засобами бібліотечного та інформаційно-бібліографічного 

обслуговування учнів, педагогічних працівників; виховання уміння самостійно 

розширювати свої знання; ознайомлення читачів з різними джерелами 

інформації та уміння ними користуватися; формування правової культури 

читачів, громадськості та патріотизму, пробудження читацької цікавості до 

історії України та краєзнавству, пропаганда Конституції України та інших 

законів нашої держави; формування національної свідомості, розвиненої 

духовності, моральної, художньо-естетичної, фізичної, екологічної освіти, 

всебічне сприяння підвищенню педагогічної майстерності вчителів шляхом 

пропаганди педагогічної літератури та інформації про неї, удосконалення 

традиційних і опанування нових бібліотечних технологій та форм масової та 

індивідуальної роботи, заснованій на особисто  орієнтованому підході до учня, 

розширення асортименту бібліотечно-інформаційних послуг. 

Головною метою діяльності бібліотеки  центру є популяризація книг 

серед учнів, формування їх світогляду, реальна допомога кожному учневі  в 

задоволенні особистих читацьких інтересів, потреб, запитів. 

Важлива роль в роботі бібліотеки відводиться допомозі у вивченні та 

засвоєнні навчальних програм, організації навчальної діяльності та дозвілля 

учнівського колективу, професійному  зростанню педагогічного колективу. 

 

Аналіз роботи бібліотеки  

за 2020/2021 навчальний рік 

 
Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку, духовну - 

бібліотека школи проводила певну роботу. 

Згідно з навчальними програмами викладачі одержали комплекти 

підручників. 

Методичну допомогу викладачі одержують завдяки надходженням 

періодичних видань. 

Крім підручників бібліотека забезпечує учнів програмною літературою 

для самостійного читання, а також літературою для тематичних переглядів, 

рефератів, доповідей. 

У бібліотеці оформлені  тематичні художньо-ілюстративні виставки, 

папки. Систематично бібліотека бере участь   у проведенні тематичних тижнів 
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(пошук матеріалів, допомога учням в оформлення тематичних  виставок, 

доповідей, рефератів). 

Бібліотека систематично веде роботу щодо оформлення картотек, 

тематичних папок, документації, пов’язаної з інвентаризацією, списанням 

застарілої літератури, оформленням періодичних видань, одержанням 

підручників,  видачею та збиранням їх у кінці навчального року. 

У бібліотеці працює читальний зал, поновлюється постійна інформація 

про нові надходження художньої літератури, підручників та методичної 

літератури для викладачів. 

 
І. Основні завдання і напрямки діяльності 

 

Сьогодні час  вимагає від бібліотеки центру бути справжнім центром 

всього навчально – виховного процесу. 

В умовах розбудови української держави особливу актуальність сьогодні 

набирає громадянське виховання особистості. 

Виходячи із основних завдань державної програми «Освіта», Закони 

України «Про загальну середню  освіту», «Про професійно-технічну освіту», 

«Про національну програму інформатизації», Концепції національного 

виховання, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку 

української державності, Концепції Державної цільової програми підтримки та 

розвитку читання, Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ 

сторіччі, Конституції України, державних документів про бібліотечну справу в 

Україні перед бібліотекою центру постають такі задачі: 

1. Удосконалення роботи бібліотеки з урахуванням вимог сьогодення; 

2. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, Закону України 

«Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту» вихованню 

досконалої, інтелектуальної, розвинутої особистості; 

 3. Виховання в учнів поваги до державних символів України, 

Конституції України, свідомого ставлення до обов‘язків людини і громадянина; 

 4. Виховання у читачів інформаційної культури, культури читання, 

навичок самостійної роботи з книгою, уміння  користуватись довідковим 

апаратом; 

 5. Пробудження інтересу до читання у читачів – учнів, виховання 

шанобливого ставлення до книги; 

 6. Пошук нових форм роботи з виховання  в учнів загальнолюдських 

цінностей, гуманізму, милосердя, духовності, естетичної, правової, трудової, 

економічної культури, здорового способу життя;   

7.  Широка популяризація української культури, виховання мовного 

етикету, глибокої поваги до державної рідної мови, до національної культури і 

духовних надбань українського народу та інших народів та націй; 

8.Використування різноманітних форм і методів краєзнавчої роботи. 

   Виховання любові до рідного краю. 

9.Інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх 

методичної майстерності; 

10. Своєчасне забезпечення учнів та педагогічного  колективу  

навчальною, методичною літературою; 
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11. Збереження фонду підручників, поповнення  науково – методичної  

бази центру. Виховання бережливого ставлення до  підручників та іншої 

літератури.  

12. Подальший розвиток інформативної функції бібліотеки як 

інформативно – культурного центру професійно-технічного навчального 

закладу. 

 

ІІ. Комплектування бібліотеки 

 

        Комплектування бібліотеки здійснюється централізовано коштами по 

держзамовленню. Своєчасно заповнювати списки замовлень бланків 

підручників з урахуванням очікуваного контингенту на 2021/2022 н .р  

      Значну увагу приділяти комплектуванню бібліотеки літературою 

українських письменників, за програмованими творами світових письменників, 

літературою по оволодінню професією,  методичною літературою, 

довідниками.  

     Поповнювати фонд бібліотеки за рахунок доброчинної акції  “Подаруй 

бібліотеці книгу”. 

Доповненням до книжкового фонду бібліотеки є тематичні папки, які 

створені з різносторонньої тематики. Вони  допомагають доукомплектувати 

книжковий фонд . 

 

ІII. Організація каталогів, картотек. Робота з ними 

 

Книжковий фонд бібліотеки центру відображений в алфавітному і 

систематичному каталогах. 

Постійно працювати з каталогами та картотекою: вливати карточки 

нових надходжень і вилучати  списані. 

В бібліотеці центру ведеться картотека газетно-журнальних статей, що 

дає можливість задовольнити потреби користувачів. 

Систематичний каталог і картотеку газетних і журнальних статей 

доповнювати новими актуальними рубриками. 

Систематично відображати новини періодики в картотеці газетно-

журнальних статей .  

           Постійно поповнювати тематичні папки. Вони є доповненням до 

каталогів, розкривають фонд у тих аспектах, які в каталогах не розкриті. 

 

ІV. Показники роботи 

 

За період 2020/2021 навчального року в бібліотеці організовано 

знайомство новонабраних груп з бібліотекою, правилами користування нею. 

Виявлені потреби в підручниках відповідно до профілю та контингенту 

учнів, а також загальноосвітніх предметів. 

Забезпечення учнів підручниками: з предметів загальноосвітньої 

підготовки в 2020/2021 н. р. дорівнює 80,5 %, з предметів професійної 

підготовки дорівнює 78 %. 
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 Придбані підручники з загальноосвітньої підготовки для 10, 11 класу, 

підручники з професійної підготовки з професії «Кравець». 

          Забезпечене абонентне обслуговування читачів художньою, науково-

технічною, методичною та іншою літературою. За навчальний рік 

користувались послугами бібліотеки 386 читачів. Відвідування бібліотеки за рік  

склало 1827. Видано літератури (в т.ч. підручники) 2008 екз. Записались до 

бібліотеки 100 читачів. 

Для виховання та набуття професійних навиків учнів центру 

використовувались різноманітні заходи, як за формою, так і за змістом, а саме:  

- підготовлено 108 книжкових виставок; 

- підготовлені списки рекомендованих матеріалів по професіям; 

- підготовлені рекомендовані списки матеріалів на допомогу педагогу, 

майстру в/н; 

- організована передплата на періодичні видання на 2021 рік: 

«Профтехосвіта», «Голос Лозівщини», «Бюджетна бухгалтерія», 

«Офіційний вісник України», «Казна України», «Освіта України», 

«Пенсійний кур’єр», «Інформаційний збірник Міністерства освіти 

України та коментарі» та ін.; 

- надана допомога читачам у виборі літератури, інформації по темам, 

підбір матеріалу для рефератів, стіннівок та ін.; 

- надана допомога у підборі матеріалу до свят; 

- проведені тематичні лінійки, виховні години, бесіди; 

- проведена акція «Подаруй бібліотеці нову книгу».      

 

V. Організація обслуговування читачів 

 

 ─    Охопити читанням весь контингент учнів та педагогічний колектив. 

─     Вивчати запити читачів за допомогою індивідуальних бесід з метою 

покращення їх обслуговування. 

 ─    З метою кращого розкриття фонду бібліотеки оформляти книжкові 

виставки.   

 ─    Допомагати класним керівникам та майстрам виробничого навчання у 

підборі літератури для виховних годин. 

 

VI. Інформація та довідково-бібліографічне обслуговування читачів 

 
 ─     Систематично інформувати керівництво ліцею, педагогічних працівників, 

учнівський колектив про нові надходження у бібліотеку. 

 ─     Інформаційне забезпечення методичної проблеми, над вирішенням якої 

працює педагогічний колектив центру: «Професійне зростання педагога як 

передумова успішного особистісного розвитку учнівської молоді ПТНЗ »                                                     

 ─     Інформаційне забезпечення засідань методичних об’єднань та 

педагогічних рад. 

 ─     Надання індивідуальної інформації керівництву центру та педагогічним 

працівникам, які атестуються. 

 ─     Проводити бібліотечні перегляди нової літератури. 

 ─     Організовувати книжкові виставки для учнів по тематиці їх професій. 
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 ─     Систематично вести картотеки підручників, газетних і журнальних 

матеріалів. 

 ─     Систематично працювати з алфавітним каталогом бібліотеки. 

 ─     Видавати усні та письмові довідки відвідувачам бібліотеки. 

           

 

ІІІ.  Масова робота з читачами 

Бібліотека веде пропаганду літератури шляхом проведення масових 

заходів. 

Масову роботу слід розглядати як складову системи роботи центру з 

формуванням основ бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів. 

Ефективними технологіями масової роботи бібліотеки є  

-    книжкові  виставки; 

- тематичні полички; 

- бібліографічні тематичні огляди літератури; 

- презентації  нових книг; 

- літературні ігри ( конкурси, вікторини ); 

- бесіди; 

- краєзнавча робота. 

Вагоме значення й значну допомогу як для бібліотекаря, так і для 

викладачів, вихователів у підготовці та проведенні масових заходів мають 

тематичні папки, які створені в бібліотеці.  Тематика матеріалів підібрана з 

урахуванням актуальності проблем, що цікавлять користувачів. Матеріали 

постійно поповнюються. 

 

 

№ 

з/п 

Назва заходу 

та технологій 

Дата 

виконання 

Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Вести постійний контроль газетно- 

журнальних статей, необхідних 

для засвоєння  учбових програм 

Протягом  

року 

Бібліотекар  

2 Перегляд вилучених з фонду 

підручників та навчальних 

посібників з метою потрібної 

інформації для навчального 

процесу 

Протягом  

року 

Бібліотекар  

3 З метою виявлення  читацьких 

інтересів проводити бесіди: 

- рекомендаційні 

- про прочитане 

- про роль української книги   в 

житті 

Протягом  

року 

Бібліотекар  

4 Аналіз читацьких  

формулярів. 

Обговорення результатів 

з класними керівниками 

1 раз на 

місяць 

Бібліотекар  
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№ 

з/п 

Назва заходу 

та технологій 

Дата 

виконання 

Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

Інформаційно-бібліографічна робота 

з обслуговування читачів 

1. Організація та ведення ДБА 

 

Систематичн

о 

Бібліотекар  

2 Проводити інформаційне 

обслуговування інженерно-

педагогічних працівників у 

режимі  вибіркового розповсюд 

ження інформації (ВРІ) на базі 

нових надходжень до довідково-

інформаційного фонду (ДІФу) 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

3. Редагування каталогів  

та картотек 

Систематич 

но 

Бібліотекар  

4. - інформаційна допомога учням 

під час підготовки рефератів, 

виступів, доповідей, 

- інформаційна допомога учням 

під час підготовки до державної 

підсумкової атестації 

За потребою 

 

 

За потребою 

 

 

 

Бібліотекар 

 

5. Використання та рекомендації з 

використання посібників, 

рекомендаційної літератури при 

оформленні виставок, підготовці 

масових заходів 

За потребою Бібліотекар  

6 Організувати роботу на допомогу  

вчителям - предметникам  у 

проведенні предметних тижнів. 

 

Книжкові виставки до тижнів 

професій та предметних 

тижнів: 

Тиждень професії «Верстатник 

широкого профілю»; 

Тиждень професії «Кухар. 

Кондитер»; 

Тиждень іноземної мови; 

 

Тиждень математики  

 

 

Тиждень фізики і астрономії; 

 

Тиждень професій будівельного 

профілю; 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

24.02-28.02 

2022 

16.12-20.12. 

2022 

03.02-07.02 

2022 

14.10-18.10 

2022 

 

21.10.-25.10. 

2022 

11.11.-15.11. 

2022 

 

Бібліотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар 
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№ 

з/п 

Назва заходу 

та технологій 

Дата 

виконання 

Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

Тиждень професії «Кравець»; 

 

Тиждень професії 

«Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування» 

Тиждень хімії, біології, географії; 

 

Тиждень історії та 

правознавства; 

Тиждень професії 

«Електрогазозварник, 

електрозварник на автоматичних 

та напівавтоматичних 

машинах»; 

Тиждень української мови та 

літератури; 

Тиждень інформатики; 

 

Тиждень охорони праці. 

 

Тиждень професії «Тракторист-

машиніст  сільсько-

господарського виробництва» 

Тиждень з предмету «Правила 

дорожнього руху» 

18.11.-22.11. 

2022 

17.02.-21.02. 

2022 

 

 

04.11.-08.11. 

2022 

09.12.-13.12. 

2022 

25.11.-29.11. 

2022 

 

 

 

02.03-06.03. 

2022 

28.10.-01.11. 

2021 

27.04 – 01.05. 

2022 

02.12.- 06.12. 

2022 

 

09.03.-13.03. 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар 

 Книжкові виставки та 

тематичні полички до 

календарних та пам’ятних 

свят: 

Серпень 

- 23 серпня – День  Державного 

прапора України. 

- 24 серпня - День    Незалежності 

України.  

- 23 серпня – «Фантастичні 

хроніки Рея Бредбері» - 100 років 

від дня народження Рея Дугласа 

Бредбері (1920-2012). 

Вересень 

- 1 вересня – День знань. 

- 8 вересня - Міжнародний день 

грамотності. 

- 16 вересня – День визволення 

 

 

 

 

 

Серпень 

 

Серпень 

 

Серпень 

 

 

 

 

Вересень 

Вересень 

 

Вересень 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар 
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№ 

з/п 

Назва заходу 

та технологій 

Дата 

виконання 

Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

Лозівщини. 

- 19 вересня – «Мандри на 

території  Оксани Забужко» -      

60 років від дня народження 

О.С.Забужко (1960). 

- 21 вересня – Міжнародний день 

миру. 

- 22 вересня - День партизанської 

слави. 

- 29 вересня – «Могутня сила 

таланту…»-175 років від дня 

народження Івана Карповича 

Карпенка-Карого (1845-1907). 

- 29 вересня – День вшанування 

жертв трагедії Бабиного Яру. 

- 30 вересня  - День бібліотек. 

- «Родинний дім – центр 

батьківської просвіти». 

Жовтень 

- 1 жовтня - Міжнародний день 

людей похилого віку. День 

ветерана. 

- 3 жовтня – «Поет живих 

пісень» - 125 років від дня 

народження Сергія Єсеніна (1895-

1925). 

- 4 жовтня – Всесвітній день 

посмішки 

- 4 жовтня - День працівників 

освіти. 

- 14 жовтня - День Покрови 

Пресвятої Богородиці, 

- День захисника України та День 

українського козацтва. 

-28 жовтня - День визволення 

України від німецько-

фашистських загарбників. 

- «За здоровий спосіб життя». 

  

Листопад 

- 9 листопада - День української 

писемності та мови. День Нестора 

Літописця. 

- 16 листопада – День 

 

Вересень 

 

 

 

Вересень 

 

Вересень 

 

Вересень 

 

 

 

Вересень 

 

Вересень 

Вересень 

 

 

Жовтень 

 

       

Жовтень 

 

Жовтень 

 

Жовтень 

 

Жовтень 

 

Жовтень 

 

Жовтень 

 

Жовтень 

 

 

Протягом 

місяця 

 

Листопад 

 

 

Листопад 

 

Бібліотекар  

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар 

 

 

 

Бібліотекар 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар 
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№ 

з/п 

Назва заходу 

та технологій 

Дата 

виконання 

Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

толерантності. 

- 21 листопада – День гідності і 

свободи 

- 24 листопада – День пам’яті 

жертв голодомору. 

Грудень 

- 1 грудня - Всесвітній день 

боротьби зі СНІДом. 

- 4 грудня – «Рільке – Орфей ХХ 

століття» - 145 років від дня 

народження Райнера Марії Рільке 

(1875-1926). 

- 6 грудня – День Збройних сил 

України. 

- 7 грудня – «Барвистий дивосвіт 

українського живопису» - 120 

років від дня народження 

Катерини Білокур (1900-1961), 

української  художниці. 

- 10  грудня  – День прав людини. 

- 13 грудня – День Апостола 

Андрія Первозданного. 

- 14 грудня – День вшанування 

учасників ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС 

- 14 грудня – «Лаври і терни 

Михайла Старицького» - 180 

років від дня народження 

М.П.Старицького (1840-1904). 

- 19 грудня - День Святого 

Миколая Чудотворця. 

- 31 грудня - Свято Нового року та 

Різдва Христового у різних 

країнах та у різних народів 

(ілюстрована). 

Січень 

- 6 січня – «З Різдвом Христовим, 

Україно!» - виставка матеріалу 

духовності. 

- 11 січня – Всесвітній день 

«Спасибі». 

- 13 січня – «Старий Новий рік». 

- 19 січня – «Водохреща» 

виставка матеріалу духовності. 

 

Листопад 

 

Листопад 

 

 

Грудень 

 

Грудень 

 

 

 

Грудень 

 

Грудень 

 

 

 

 

Грудень 

Грудень 

 

Грудень 

 

 

Грудень 

 

 

 

Грудень 

 

Грудень 

 

 

 

 

Січень 

 

 

Січень 

 

Січень 

Січень 

 

Бібліотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар 

 

 

 

 

 

Бібліотекар 
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№ 

з/п 

Назва заходу 

та технологій 

Дата 

виконання 

Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

- 22 січня - День Соборності 

України. 

- 29 січня - День пам’яті героїв 

Крут. 

Лютий 

 - 14 лютого – «День Валентина  – 

свято закоханих» (ілюстрована). 

 - 15 лютого - День вшанування 

учасників бойових дій на 

території Афганістану. 

- 15 лютого – Стрітення 

Господнє. 

- 20 лютого - День вшанування 

Небесної сотні. 

 - 21 лютого - Міжнародний день 

рідної мови. 

Березень 

 - 8 березня - Міжнародний 

жіночий день 8 Березня. 

 - 9 березня -  день народження 

Т.Г.Шевченка (1814-1861), 

українського поета, художника, 

мислителя. 

- 8 березня -14 березня – Масляна. 

- 10 березня -  день смерті 

Т.Г.Шевченка (1814-1861). 

- 20 березня – Міжнародний день 

щастя. 

- 21 березня - Всесвітній День 

поезії. 

Квітень 

- 1 квітня - Дня сміху. 

- 7 квітня - День здоров’я. 

- 12 квітня - Всесвітній день 

авіації і космонавтики. 

- 20 квітня – День довкілля. 

- 22 квітня – Всесвітній день 

Землі. 

- 23 квітня - Всесвітній день 

книги і авторського права. 

- 26 квітня - річниця 

Чорнобильської трагедії. 

- 28 квітня - Всесвітній день 

охорони праці. 

Січень 

 

Січень 

 

 

Лютий 

 

Лютий 

 

 

Лютий 

 

Лютий 

 

Лютий 

 

 

Березень 

 

Березень 

 

 

 

Березень 

Березень 

 

Березень 

 

Березень 

 

 

Квітень 

Квітень 

Квітень 

 

Квітень 

Квітень 

 

Квітень 

 

Квітень 

 

Квітень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар 
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№ 

з/п 

Назва заходу 

та технологій 

Дата 

виконання 

Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

Травень 

- 2 травня  – День Святої Пасхи. 

- 9 травня - День Перемоги. 

- 9 травня - День матері. 

- 15 травня - День сім’ї. 

- 20 травня - День вишиванки в 

Україні. 

- 18 травня - День музеїв. 

- 24 травня - День слов’янської 

писемності і мови.  

- 31 травня - День відмови від 

паління. 

Червень 

- 1 червня – Міжнародний день 

захисту дітей 

- 9 червня – Міжнародний день 

друзів 

 - 21червня – День батька в 

Україні 

- 20  червня – День Святої Трійці. 

- 22 червня - Початок Другої 

світової війни. 

- 28 червня - День Конституції 

України. 

- 28 червня – День молоді в 

Україні. 

«Праця – найголовніше в твоєму 

житті» - інформаційний куточок 

для випускників 

 

Травень 

Травень 

Травень 

Травень 

Травень 

 

Травень 

Травень 

 

Травень  

 

 

Червень 

 

Червень 

 

Червень 

 

Червень 

Червень 

 

Червень 

 

Червень 

 

Протягом 

місяця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар 

7. Індивідуальна робота з читачами: 

- проведення 

рекомендаційних бесід з 

читачами;                                               

- бесіда з читачами – учнями 

про прочитану книгу;    

- консультації щодо вибору 

книги на книжкових полицях                                     

Протягом 

року 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

Бібліотекар 

 

8. Інформувати про нові 

надходження до бібліотеки 

Систематичн

о 

Бібліотекар  

9. Проводити бесіди, години цікавих 

повідомлень в гуртожитку 

1 раз на 

місяць 

Бібліотекар, 

вихователі 

гуртожитку 

 

Розділ 2. Залучення читачів 

2.1. Обслуговування читачів 
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№ 

з/п 

Назва заходу 

та технологій 

Дата 

виконання 

Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Організувати  знайомство 

новонабраних груп з бібліотекою, 

правилами користування нею 

Вересень 

жовтень 

листопад 

Бібліотекар  

2 Виявити потреби в підручниках 

відповідно до профілю та контин 

генту учнів, а також 

загальноосвітніх предметів і 

скомплектувати їх до видачі 

Вересень 

жовтень 

Бібліотекар  

3 Створення   довідково-

бібліографічного апарату  з метою 

забезпечення потреб учнів у 

художній та навчальній літературі 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

4 Організація інформаційної 

діяльності зі спрямування націо 

нального самоусвідомлення і 

духовного становлення учнів 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

5 Систематично проводити 

перевірку  формулярів з метою 

виявлення читачів, які 

затримують повернення книг 

Проводити з ними  індивідуальну 

роботу 

1 раз на 

місяць 

Бібліотекар  

6 Провести бесіду „Про 

відповідальність за збереження 

підручників” 

Під час 

отримання 

підручників 

Бібліотекар  

7 Оформлення книжкових виставок, 

які розкривають фонд. 

Постійно Бібліотекар  

8 Налагодити  індивідуальну роботу 

з читачами: 

- тематичні папки за інтересами 

Постійно Бібліотекар  

9 Систематично оновлювати списки 

рекомендаційної літератури 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

10 Своєчасно забезпечувати учнів 

необхідною учбовою літературою 

Постійно Бібліотекар  

2.2. Обслуговування педагогів 

1 Інформування викладачів та 

майстрів в/н про нові 

надходження  (за фахом та 

інтересами)  

Постійно Бібліотекар  

2 Скласти та постійно поновлювати 

списки літератури викладачам-

предметникам 

Постійно Бібліотекар  

3 Надавати необхідну допомогу  в 

доборі матеріалів для проведення 

За потребою 

протягом 

Бібліотекар  
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№ 

з/п 

Назва заходу 

та технологій 

Дата 

виконання 

Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

предметних тижнів року 

4 Поновлювати картотеку «На 

допомогу викладачу» новинами 

методичної та педагогічної 

літератури 

Постійно Бібліотекар  

5 Проводити огляди статей з 

фахових журналів та газет 

Постійно Бібліотекар  

6 Інформаційні повідомлення про 

новинки художньої, навчальної, 

методичної, педагогічної літера 

тури для учнів і педагогів: 

- «На допомогу викладачу»; 

- «На допомогу майстру в/н»; 

- «Нові надходження» 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

7 Проводити організацій ну роботу 

з учнями в позаурочний час 

Постійно Бібліотекар  

8 Надавати індивідуальну допомогу 

учням у доборі необхідної 

літератури при виконанні ними 

творчих робіт (рефератів, 

доповідей). 

Постійно Бібліотекар  

Розділ 3. Організація книжкових фондів і каталогів 

3.1. Комплектування, обробка, вивчення та  розкриття   фонду 

1 Вивчення складу фонду: 

- статистичним методом 

2 рази на рік Бібліотекар  

2 Комплектування, обробка, 

вивчення та розкриття  фонду 

Систематич 

но 

Бібліотекар  

3 Комплектування фонду згідно 

нових учбових програм і вимог на 

сучасному етапі 

Систематич-

но 

Бібліотекар  

4 Періодично вилучати  

з фонду: 

- застарілі видання 

- загублені читачами 

- з інших причин (каталожних  

карток з каталогів) 

Систематич-

но 

Бібліотекар  

5 Проводити роботу з збереження 

фонду 

Постійно Бібліотекар  

3.2. Робота з підручниками 

1 Своєчасне забезпечення 

підручниками учнів та педагогів 

Постійно Бібліотекар  

2 Комплектування фонду 

підручників 

Протягом 

року 

Бібліотекар  
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№ 

з/п 

Назва заходу 

та технологій 

Дата 

виконання 

Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

3 Ведення всіх операцій  

з обліку бібліотечного фонду 

підручників  

(згідно з  Інструкцією) 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

4 Зробити замовлення необхідних 

підручників на поточний 

навчальний рік 

Листопад Бібліотекар  

5 Постійно контролювати потреби в 

навчальній літературі 

Систематич-

но 

Бібліотекар  

6 Постійно вести журнал обліку 

книг, прийнятих замість 

втрачених 

Постійно Бібліотекар  

                  3.3. Робота з періодичними виданнями  

1 Передплата періодичних 

видань 

Жовтень, 

листопад 

Бібліотекар  

2 Постійно переглядати та 

поповнювати картотеки, які 

відбивають теми навчально-

виховних програм 

1 раз на тиждень Бібліотекар  

3 Бібліографічні  огляди видань: 

- оглядові 

- тематичні 

2 рази на місяць Бібліотекар  

4 Створення та систематичне 

поповнення тематичних папок 

1 раз на тиждень Бібліотекар  

5 Проводити консультативні 

години: 

- робота з картотеками 

періодичних видань 

За потребою Бібліотекар  

    3.4.  Складання каталогів для читачів. Ведення ДБА 

1 Постійно працювати з каталогами 

(алфавітним, систематичним): 

- вливання нових видань 

- вилучення карток списаної 

літератури 

- систематично редагувати 

рубрики каталогу, слідкувати  

    за зміною розділів 

 По мірі над 

ходження, 

при 

списуванні  

 

1 раз на 

місяць 

Бібліотекар  

2 Ведення картотек  

на актуальні теми, необхідних для 

засвоєння програми 

Систематич-

но 

Бібліотекар  

3 Проведення бібліотечно-

бібліографічних  уроків 

За окремим 

планом 

Бібліотекар  

      Розділ 4. Заходи з обладнання бібліотеки ліцею 

1 Придбати канцелярські товари  За потребою Бібліотекар,  
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№ 

з/п 

Назва заходу 

та технологій 

Дата 

виконання 

Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

завгосп 

Розділ 5. Організаційні питання 

1 Залучати до роботи бібліотеки 

активістів, які б допомагали в 

організації і проведенні масових 

заходів  

пропаганди літератури,  

а також ліквідації заборгованості 

читачів 

Протягом  

року  

Бібліотекар  

2 Вести бібліотечну документацію Протягом 

 року 

Бібліотекар  

3 Своєчасно планувати роботу 

бібліотеки (річний, місячні плани) 

Протягом 

 року 

Бібліотекар  

4 Систематично відвідувати 

семінари, методичні об’єднання  

За планом 

НМЦ ПТО 

Бібліотекар  

5 Ознайомлюватись з бібліотечною 

періодикою та новинками 

навчально-методичного характеру 

Протягом 

 року 

Бібліотекар  

6 Постійно займатись самоосвітою Протягом 

 року 

Бібліотекар   
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РОБОТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 

 

Психологічна служба Лозівського центру професійної освіти діє 

відповідно до Конституції   України, Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту". Річний план роботи 

складено, керуючись Положенням про психологічну службу системи освіти 

України (наказ МОНУ № 127 від 03.05.99 р., наказ МОНУ № 616 від 

02.07.2009р. “Про внесення змін до положення про психологічну службу 

системи освіти України”).«Про планування діяльності та ведення документації 

по роботі з дітьми –інвалідами», лист МОН України від 28.03.2014р. №1/9-179 

«Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів», лист МОНУ від 

24.04.2014р.№1/9/222.Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 

03.08.2012р. №888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та 

учнівської молоді». 

Аналітична частина: 

Протягом 2020/2021 н.р. діяльність СПС   відображена в аналітичних та 

статистичних довідках,  протоколах нарад при директорові та засідань 

педагогічної ради ліцею, у здійсненні соціально-психологічного супроводу 

дітей, що потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги (дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування); дітей, які проживають в гуртожитку, 

неблагополучних сім’ях; учнів, які допускають пропуски навчальних занять без 

поважних причин  та роботі з їхніми сім’ями, а також з учнями групи ризику та 

їх сім’ями; у здійсненні просвітницько-профілактичної роботи щодо 

негативних явищ в учнівському середовищі; у здійсненні психологічного 

забезпечення методичної роботи закладу; у веденні ділової документації та 

своєчасній підготовці інформацій та звітів. 

Робота психологічної служби протягом навчального року велась згідно 

Положення про психологічну службу, керуючись етичним кодексом та планом 

на рік за  напрямками: 

ПСИХОДІАГНОСТИЧНА РОБОТА: 

Протягом вересня – жовтня проведено анкетування щодо вивчення 

національної свідомості учнів (учні 1,2,3 кусу). 

 

КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

1. Консультативна робота велась серед учнів, педагогічних працівників, 

батьків: 

Індивідуальні консультації: 

 учнів – 236 чол.; 

 пед.працівників – 41 чол.; 

  батьків – 48 чол 

Групові консультації : 

                    учнів – 369 чол; 

                   пед.працівників – 37чол. 

                   батьків – 29 чол 
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ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА:    
           З 01 по 05 вересня керівниками навчальних груп були проведені (під 

підпис) бесіди з учнями закріплених груп: 

- «Про заборону паління на території навчального закладу»; 

- «Попередження вживання наркотичних речовин»; 

- «Попередження вживання алкоголю»; 

- «Попередження правопорушень та злочинів»; 

- «Про заборону користування мобільними телефонами під час навчально-

виховного процесу». 

 

КОРЕКЦІЙНО – РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА: 

Протягом навчального року було проведено експериментальне 

дослідження агресивності підлітків за тестом Басса-Даркі з учнями І курсу в 

кількості 165 учнів. 

 

ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ: 

Співпраця з ЦСССДМ, міською лікарнею, наркологічним кабінетом, 

відділом кримінальної міліції в справах дітей, службою у справах дітей щодо 

учнів, які перебувають на обліку (профілактичні бесіди, консультування). 

 

Цілепокладна частина 

Головна мета психологічної служби : 

 Збереження і розвиток  психічного здоров’я підлітків. 

 Психологічна просвіта педагогічного колективу, учнів, батьків щодо вікових 

особливостей дітей.  

 Вивчення розвитку особистості дітей пільгового контингенту. 

 Забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її 

психолого-педагогічного вивчення. 

 Профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і особистісному 

розвитку дитини.  

 

Основні завдання діяльності психологічної служби в ліцеї : 

 Сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей 

на кожному віковому етапі; 

 Створення умов для формування у них мотивації до самовиховання та 

саморозвитку;  

 Забезпечення якісного психологічного супроводу процесу навчання учнів. 

Зокрема, здійснення діагностики , проведення психологічних тренінгів з 

дітьми-сиротами та годин спілкування. 

 Орієнтація виховної роботи на соціально-психологічну профілактику 

негативних явищ в учнівському середовищі, профілактику девіантної і 

ризикованої поведінки підлітків. Зокрема, профілактика наркоманії, 

алкоголізму,ВІЛ/СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом, 

бродяжництва, безпритульності, насильства, незаконних форм дитячої праці. 
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 Забезпечення корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи з метою 

усунення відхилень у психічному та особистісному розвитку дітей, які зазнали 

різних форм насильства, були втягнуті у протиправні дії, наркоманію. 

 

Основні напрямки розвитку служби: 

 Консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного 

процесу з питань виховання дітей, створення сприятливих психологічних умов 

для їх розвитку. 

 Психологічна профілактика – вивчення схильностей дітей, своєчасне 

попередження відхилень у становленні особистості, труднощів у 

міжособистісних стосунках, розв’язання конфліктів. 

 Соціально-психологічна діагностика (психологічне обстеження дітей, їх 

груп і колективів, умов навчання та розвитку), виявлення проблемних дітей, 

яких можна віднести до ”групи ризику”.  

 

В 2020/2021 навчальному році планується робота за основними 

напрямками діяльності психологічної служби: 

 Формування гармонійної особистості, адаптованої до умов навчання: 

 Діагностична робота: психологічна готовність до навчання; 

визначення рівня мотивації та адаптації до умов навчання. 

 Формування готовності  до професійного самовизначення в учнів ліцею. 

 діагностична робота: за запитом(індивідуальна),  

                 анкетування, тестування 

 Охорона психічного здоров’я: 

 консультативна робота: індивідуальні та групові консультації. 

 профілактична робота:бесіди з питань профілактики негативних 

явищ, проведення профілактичних тижнів, лекцій з запрошенням 

спеціалістів – медиків та соціальних служб.  

 

Змістовна частина 

Умовні позначення основних напрямків роботи та категорій учасників 

навчально-виховного процесу, з якими взаємодіє соціально-психологічна 

служба: 

            Дл, Дп, Дб – діагностика учнів, педагогів, батьків; 

            Кл, Кп, Кб – консультації учнів, педагогів, батьків; 

  КВРл, КРРп – корекційно-відновлювальна та розвиваюча робота із   

         учнями, педагогами; 

            ППл, ППп, ППб – психологічна просвіта ліцеїстів, педагогів,  

                   батьків; 

            ОМР– організаційно-методична робота; 

            ЗГ – зв’язки з громадськістю; 

            ПФ – підвищення фахового рівня. 
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I. Організаційно-методична робота 
№ 

з/п 

Напр

ямок 
Зміст роботи 

Термін  

проведення 
Виконавець 

1. ОМР 
Планування роботи на рік, 

погодження планів 

серпень пр. психолог, соц. 

педагог 

2. ОМР 
Планування роботи на місяць щомісяця пр. психолог, соц. 

педагог 

3. ОМР 

Оновлення банку психологічного 

інструментарію, методичних 

матеріалів та літератури 

протягом року 
пр. психолог, соц. 

педагог 

4. ОМР 
Складання статистичного та 

аналітичного звітів за І семестр 

грудень пр. психолог, соц. 

педагог 

5. ОМР 

Складання статистичного та 

аналітичного звітів роботи  

за 2017/2018 н.р. 

травень 
пр. психолог, соц. 

педагог 

6. ОМР 
Оформлення поточної 

документації 

протягом року пр. психолог, соц. 

педагог 

7. ОМР 

Оновлення та ведення карток 

індивідуального соціально-

психологічного супроводу учнів та 

облікових карток учнів 

(за категоріями) 

 

 

протягом року 
пр. психолог, соц. 

педагог 

 8. ОМР 

Підготовка до проведення 

діагностичної, корекційно-

розвивальної, просвітницької 

роботи 

протягом року пр. психолог, соц. 

педагог 

 

II. Підвищення фахового рівня 
№ 

з/п 

Напря

мок 

роботи 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Виконавці 

1. ПФ 

 

Робота з фаховою та методичною 

літературою. 

протягом року ПС СП 

2. ПФ 

 

Участь у семінарах-практикумах, 

нарадах, конференціях, тренінгах. 

за планом 

НМЦПТО. 

ПС СП 

3. ПФ 

 

Участь у педрадах, інструктивно – 

методичних нарадах. 

протягом року ПС СП 

4. 
ПФ 

Атестація на кваліфікаційну 

категорію 
За планом ПС СП 
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ІII. Психолого-педагогічний супровід дітей-сиріт , дітей 

позбавлених батьківського піклування та учнів, що потребують 

підвищеної педагогічної уваги 
 

 

IV. Організація адаптаційного періоду для учнів 
№ 

з/п 
Напрямок Зміст роботи 

Термін  

проведення 

З ким 

проводиться 

Викона

вець 

Профілактика дезадаптації учнів І курсу 

1. Дл 

Психологічне обстеження з 

метою визначення вибору 

професійного профілю 

серпень 
учні 

І курс ліцею 
ПС 

2. Дл 
Діагностика міжособистісних 

стосунків 
жовтень 

учні 

І курс ліцею 

соц. 

педагог 

3. Кл 
Групові консультації за 

результатами психодіагностики 

жовтень,      

квітень 

учні 

І курс ліцею 
ПС 

4. Кп 

Консультації щодо 

особливостей колективів, 

рекомендації щодо розвитку 

міжособистісних стосунків 

І семестр 

класні 

керівники, 

майстри в/н 
ПС 

Вивлення причин, які перешкоджають адаптації 

5. Дл 

Психологічне дослідження 

індивідуальних особливостей 

пізнавальної та особистісної 

сфери учнів, що мають ознаки 

дезадаптації 

жовтень, 

листопад 

учні 

І курсу ліцею 

ПС 

6. Дл 

Спостереження за поведінкою 

учнів з ознаками дезадаптації 

на уроках, стилем їхніх 

взаємин з педагогами та 

одногрупниками 

жовтень, 

листопад 

учні 

І курсу ліцею 

психоло

г, соц. 

педагог 

7. Кб 

Бесіди щодо особливостей 

сімейного виховання та 

взаємодії з дитиною 

жовтень, 

листопад 

батьки учнів 

І курсу 

психоло

г, соц. 

педагог 

Контроль за адаптацією учнів І курсу  

№ 

з/п 

Напрямок 

роботи 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Виконавці 

1. ОМР Облік учнів(за категоріями) 

індивідуальні картки. 

протягом 

року 

 

ПС 

2. ЗГ Залучення учнів до гуртків та  секцій. 

 

протягом 

року 

Соц. 

педагог 

3. ЗГ Співпраця зі службою у справах дітей, 

центром соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді та іншими причетними 

структурами. 

протягом 

року 

Соц.      

педагог 

4. КР Бесіди з класними керівниками та 

майстрами в/н, батьками, опікунами, 

щодо збору інформації. 

 

протягом 

року 

Соц. 

педагог 

5. КРР Залучення учнів до корекційних та 

розвивальних занять. 

протягом 

року 

ПС 
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№ 

з/п 
Напрямок Зміст роботи 

Термін  

проведення 

З ким 

проводиться 

Викона

вець 

9. Дл 

Відвідування уроків, 

спостереження за 

мікрокліматом у класному 

колективі 

протягом 

року 

учні 

І курсу ліцею 

психоло

г, соц. 

педагог 

10. Кп 

Консультації щодо роботи з 

дітьми, які мають ознаки 

дезадаптації 

жовтень, 

листопад 

кл. керівники, 

майстри в/н 

 

ПС 

11. ОМР 

Ведення карток 

індивідуального соціально-

психологічного супроводу  

протягом 

року 

 

 

психоло

г, соц. 

педагог 

12. ПП 
Виступ на педраді “Аналіз 

адаптації учнів І курсу ” 
жовтень 

кл. керівники, 

майстри в/н 

психоло

г 

 

V.Соціально-психологічний супровід дітей-сиріт, дітей під опікою, 

дітей з ускладненою поведінкою та  умовами виховання 
№ 

з/п 

Напрям

ок 
Зміст роботи 

Термін  

проведення 
Виконавець 

1. ОМР 

Оновлення картотеки учнів, які 

потребують підвищеної психолого-

педагогічної уваги за погодження із 

заступником директора з ВР 

вересень соц. педагог 

2. ОМР 
Оформлення індивідуальних 

облікових карток учнів 
вересень 

соц. педагог, 

психолог 

3. ОМР 

Участь в підготовці документів 

щодо: 

 подання на Координаційну 

раду ; 

 клопотання до ССН; 

 притягнення батьків (опікунів) 

до адмін. відповідальності; 

 позбавлення батьківських 

прав; 

 відібрання дітей без 

позбавлення батьківських 

прав 

протягом року  

(за запитом) 
соц. педагог 

4. ОМР 

Складання звіту про роботу СПС із 

учнями, які потребують підвищеної 

психолого-педагогічної уваги  

квітень 
соц. педагог, 

психолог 

5. Дл Діагностична робота з учнями  протягом року  психолог 

6. Дл 
Визначення соціального статусу 

учнів 
протягом року соц. педагог 

7. 
Кл, Кб, 

Кп 
Індивідуальні консультації протягом року 

психолог, соц. 

педагог 

  8. ЗГ 
Відвідування за місцем проживання 

 
протягом року  соц. педагог 

9. ЗГ 

Співпраця із ССН, ВКМСД, 

спеціалістами з охорони прав 

материнства та дитинства , 

ЦСССДМ. 

протягом року 
психолог, соц. 

педагог 
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VI.  Профілактика негативних явищ та формування навичок 

здорового способу життя в учнів центру 
№ 

з/п 

Напрямок 

роботи 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Виконавці 

1. КР 

 

Індивідуальні та групові 

консультації. 

протягом року ПС 

2. ЗГ Співпраця з ЛМЦСССДМ, 

наркологічним кабінетом, лікарями 

щодо відповідної профілактичної 

роботи з учнями. 

протягом 

року 

 

Соц. 

педагог, 

Практ. 

психолог 

3. ПДР 

 

Анкетування (ставлення учнів до 

шкідливих звичок). 

протягом    

року 

Практ. 

психолог 

4. ЗГ 

 

Відвідування  сімей  за місцем 

проживання (соціально-педагогічний 

патронаж). 

 

протягом року 

Соц. педагог 

5. ЗГ Соціальне інспектування 

(обстеження матеріально-побутових 

умов проживання) дітей сиріт, та 

дітей позбавлених батьківського 

піклування. 

протягом року 

 

Соц. педагог 

 

6. ЗГ 

 

Зустріч з лікарями наркологічного 

кабінету. 

листопад Соц. педагог 

7. ЗГ 

 

Участь у засіданні штабу по 

профілактиці правопорушень. 

щомісяця 

 

ПС 

8. ПДР Вивчення соціального статусу 

учнів(спостереження). 

протягом 

року 

Соц. педагог 

 

9 

 

 

КРР 

Тренінгове заняття «Як запобігти 

зараженню» з демонстрацією в/ф 

щодо профілактики ВІЛ/СНІДу )  

грудень ПС 

 

 

10. 

ПП Бесіда: «Молодіжна злочинність та 

шляхи подолання» 

березень Соц. педагог 

11. ПП Профілактичний тиждень  

«Ні - СНІДу та наркотикам!». 

грудень ПС 

12. ПП Профілактичний тиждень  

«Закон і ми» 

квітень Соціальний 

педагог 

13. ПП Профілактичний тиждень 

«Всесвітній день боротьби з 

тютюнопалінням!»  

травень Соціальний   

педагог 
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VІI. Профілактика саморуйнівної  поведінки учнів та жорстокого 

поводження, запобігання торгівлі людьми 
№ 

з/п 

Напрямок 

роботи 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Виконавці 

1. 1

. 

КР Індивідуальні та групові консультації. протягом року ПС 

2.  ПДР Анкетування учнів щодо виявлення 

схильних до саморуйнівної поведінки. 

грудень ПС 

3. 2

. 

ПП Виступ «Запобігання суїцидальних 

тенденцій серед учнів» 

січень Соц. Пед. 

4.  КВР Соціально-психологічна реабілітація 

учнів, які зазнали різних форм 

насильства, були втягнуті у 

протиправні дії, незаконні види праці; 

які не відвідують школи без п/п, які 

знаходяться у скрутному життєвому 

становищі 

протягом року ПС 

5. 4

. 

КРР Тренінг «Профілактична робота з 

дітьми, які перебувають у конфлікті із 

законом»  

квітень Соціальний 

педагог 

 

VІII. Профілактика девіантної поведінки, 

 правова обізнаність учнів 
№ 

з/п 

Напрямок 

роботи 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Виконавці 

1. ПДР Анкетування щодо правової 

обізнаності учнів 

лютий Психолог 

2. КР Індивідуальні та групові консультації з 

учнями 

протягом року ПС 

3. ЗГ Участь у судових засіданнях за запитом Соц.педагог 

4. ЗГ Співпраця з відділом кримінальної 

міліції в справах дітей, службою у 

справах дітей щодо учнів, які 

перебувають на обліку (профілактичні 

бесіди, консультування).  

протягом року Соц. 

педагог 

5. ЗГ Участь у рейдах до місця проживання 

учнів, що перебувають на обліку. 

протягом року. Соц. 

педагог 

6. КРР Заняття з елементами тренінгу 

«Спілкуємося без конфліктів» 

листопад Практ. 

психолог 

7. ПП Виступ «Молодіжна злочинність та 

шляхи її подолання»  

лютий Соц. 

педагог 
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IX. Організація роботи по виконанню  

ст. 35 Закону України “Про освіту” 
№ 

з/п 

Напрямок 

роботи 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Виконавці 

1. ОМР Вивчення учнів групи ризику 

(складання банку даних) 

вересень ПС 

2. ЗГ Участь в рейдах до учнів, які схильні до 

порушення Закону України «Про 

освіту» 

протягом року Соц. 

педагог 

3. КР Індивідуальні та групові консультації. протягом року ПС 

4. ЗГ Сприяння в організації зустрічей учнів, 

батьків з представниками охоронних 

органів, лікарями. 

протягом року ПС 

5. ЗГ Залучення учнів до гуртків та секцій. протягом року Соц. 

педагог 

 

X. Психолого-педагогічний  супровід методичної роботи ліцею. 
№ 

з/п 
Напрямок Зміст роботи 

Термін  

проведення 
Виконавець 

1. ПП 
Участь в педрадах та інструктивно-

методичних нарадах 
протягом року ПС 

2. ПП 

Виступ «Аналіз адаптації учнів  

І курсу та груп ТН» 

(з мультимедійною презентацією) 

жовтень 
Практ. 

психолог 

3. ПП 
Виступ «Формування самоосвітньої 

компетентності учнів» 
грудень Соц. педагог 
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ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 

Фізичне виховання учнів Лозівського центру професійної освіти 

Харківської області є складовою частиною системи виховання та освіти і має 

всебічний гармонійний розвиток фізичних і духовних сил учнівської молоді. 

Воно є однією з основних ланок підготовки висококваліфікованих робітників, 

які повинні мати стійкі теоретичні знання, володіти високою професійною 

майстерністю, бути фізично і морально підготовленими до вимог сучасного 

виробництва.  

Організація і зміст фізичного виховання в Лозівському центрі 

професійної освіти Харківської області регламентується Законами України 

“Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну 

освіту”, “Про фізичну культуру і спорт”, листами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими та іншими актами 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров`я України, 

Міністерства України у справах молоді та спорту щодо фізичного виховання 

дітей та учнівської молоді. 

Особливість фізичної підготовки полягає в забезпеченні реалізації 

основних цілей на основі загальнодержавних вимог у поєднанні з творчою 

ініціативою викладачів і свідомою активністю учнів. 

        У процесі занять з фізичного виховання в ліцеї вирішуються такі завдання: 

 забезпечення гармонійного розвитку духовних і фізичних якостей, і на 

цій основі – міцного здоров`я та високої працездатності; 

 розвиток основних рухових та морально-вольових якостей, вмінь та 

навичок, потрібних у повсякденному житті, трудовій діяльності та для 

захисту Батьківщини; 

 набуття необхідного мінімуму знань в області фізичної культури, гігієни, 

самоконтролю, ведення здорового способу життя; 

 уміння самостійно організовувати щоденний руховий режим, активний 

відпочинок, використовувати природні фактори для загартування; 

 виховання необхідності в систематичних заняттях фізичною культурою, 

спортом, туризмом. 

Упродовж 2020/2021 н.р. в центрі, згідно з річним планом, проводилась 

робота за такими розділами: навчальна та організаційна робота, спортивно-

масова та фізкультурно-оздоровча, методична та  агітаційна. На початку 

навчального року було розроблено та затверджено поурочно-тематичні плани, 

план спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів.  

Викладачі фізичної культури активно брали участь в роботі методичної 

комісії центру, в обласних семінарах, конференціях.  У центрі постійно вівся 

контроль за станом здоров`я учнів. За звітний період було проведено такі 

масові заходи: День здоров`я, Туристичний зліт, Козацькі розваги, змагання з 

різних видів спорту – футболу, легкої атлетики, волейболу, баскетболу, 

настільного тенісу, шахів, шашок, армрестлінгу. Протягом 2016/2017 

навчального року збірні команди ліцею взяли активну участь в обласних та 

міських змаганнях. Викладачами фізичної культури систематично проводилась 

агітаційна робота щодо залучення учнів до занять у спортивних секціях центру 

та поза межами закладу.  
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№ 

з/п 

Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

І. Організаційно - навчальна робота 

1 Спланувати навчальний процес з 

фізичної культури (поурочно-

тематичні плани, графіки 

навчального процесу) 

 Вересень 

2020 

Керівник ФВ, 

викладач ф.к. 

 

2 Привести усю плануючу 

документацію у відповідності із 

вимогами нормативних документів 

 Вересень 

2020 

Керівник 

фіз.виховання 

 

3 Проводити взаємовідвідування 

уроків фізкультури викладачами 

ФК 

Протягом 

року 

Керівник ФВ, 

викладач ф.к. 

 

4 Скласти графік проведення 

тематичних атестацій з ФК 

 Вересень 

2020 

Керівник ФВ, 

викладач ф.к. 

 

5 Скласти графік додаткових занять 

та консультацій з предмету  

“Фізична культура і здоров’я” 

Вересень 

 2020 

Керівник ФВ, 

викладач ф.к. 

 

6 Вибрати та перевибрати фізоргів 

груп 

 Вересень 

2020 

Майстри в/н, 

кл.керівники 

 

7 Впроваджувати інноваційні методи 

навчання на уроках ФК 

Протягом 

року 

Викладачі ФК  

8 Оновити інструктивні, 

інформаційні стенди, фотостенди. 

Протягом 

року 

Керівник ФВ, 

викладач ф.к. 

 

9 Здійснювати моніторинг рівня 

навчальних досягнень учнів 

І,ІІ семестр, 

рік, 

2021/2022  

Керівник ФВ, 

 викладач ф.к. 

 

10 Обговорення на батьківських 

зборах питань стосовно 

фіз.виховання в ліцеї 

Протягом 

року 

Керівник ФВ, 

викладач ф.к, 

майстри в/н, 

класні 

керівники 

 

ІІІ. Методична робота 

1 Взяти участь у роботі обласних 

семінарів-практикумів, шкіл 

передового педагогічного досвіду. 

Згідно з 

планом 

роботи НМЦ 

ПТО 

Керівник ФВ, 

викладач ф.к. 

 

2 Взяти участь у роботі КФК 

м.Лозова 

Згідно з 

планом 

роботи 

Комітету ф.к.  

та спорту 

м.Лозова 

Керівник ФВ  

3 Взяти участь у роботі методичної 

комісії  ліцею  

Згідно з 

планом 

роботи 

методичної 

комісії 

Керівник ФВ, 

викладач ф.к. 

 

4 Розробити методичні розробки  

уроків та позаурочних заходів 

Протягом 

року 

Керівник ФВ, 

викладач ф.к. 
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№ 

з/п 

Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

Відмітка про 

виконання 

5 Провести відкриті уроки та відкриті 

позаурочні заходи 

Згідно з 

планом 

роботи 

методичної  

комісії 

Керівник ФВ, 

викладач ф.к. 

 

ІІ. Спортивно-масова та оздоровча робота 

1 Скласти та затвердити план 

спортивно-масових та 

фізкультурно-оздоровчих заходів 

на 2020/2021 навчальний рік 

 Вересень 

2021 

Керівник ФВ  

2 Скласти та затвердити Положення 

про проведення Спартакіади ліцею 

учнів та календарний план на 

2020/2021  навчальний рік 

 Вересень 

2021 

Керівник ФВ  

3 Організувати роботу спортивних 

секцій з окремих видів спорту. 

Жовтень  

2021 

Керівник ФВ, 

викладач ф.к. 

 

4 Організувати та провести першість 

ліцею по видам: футбол, волейбол, 

баскетбол, настільний теніс. 

Згідно  

плану  

Керівник ФВ 

викладач ф.к. 

 

5 Організувати та провести конкурс-

змагання до Дня захисника 

Вітчизни, Дні здоров’я, 

Туристичний зліт,  

до Дня козацтва “Козацькі 

розваги”. 

Згідно з 

планом 

Адміністрація 

Кервіник ФВ, 

викладач ф.к. 

 

6 Здійснювати удосконалення 

комплексно-методичного 

забезпечення предмету. 

Протягом 

року 

Керівник ФВ, 

викладач ф.к. 

 

7 Організувати та провести з учнями, 

які проживають у гуртожитку 

змагання за видами: футбол, наст. 

теніс, шашки, шахи, Богатирські 

ігри, «Нумо, хлопці…!» 

Згідно з 

планом 

Керівник ФВ, 

вихователі 

гуртожитку 

 

8 Забезпечити участь збірних команд 

ліцею в міських та обласних 

змаганнях. 

Згідно з 

календарем 

Адміністрація 

керівник ФВ 

 

ІІІ. Заходи з охорони здоров’я та техніки безпеки 

1 Забезпечити проведення 

поглибленого медичного огляду 

учнів 

Вересень 

 2021 

Завздоровпунк

том,адміністра

ція 

 

2 Посилити контроль над учнями по 

дотриманню санітарно-гігієнічних 

правил 

Протягом 

року 

Викладачі ФК  

Зав.здоров 

пунктом 

 

3 Проводити прибирання 

спортивного залу та приміщень 

Щодня Прибиральниця   

4 Провести інструктажі з учнями по 

ТБ в кожній групі 

Перед 

кожною 

темою 

Керівник ФВ, 

викладач ф.к 

 

5 Строго контролювати дотримання 

правил поведніки та техніки 

безпеки на уроках ФК 

Протягом 

року 

Керівник ФВ, 

викладач ф.к 
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№ 

з/п 

Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

Відмітка про 

виконання 

6 Здійснювати медико-педагогічні 

спостереження за фізичним 

вихованням учнів 

Постійно Керівник ФВ, 

викладач ф.к 

завздоровпункт

ом 

 

ІV. Агітаційна робота 

1 Інформувати на лінійках про 

спортивні події в ліцеї, місті та 

області 

 Постійно  Керівник ФВ  

2 Поновити літературою 

постійнодіючу виставку у 

бібліотеці “За здоровий спосіб 

життя” 

Протягом 

року 

Керівник ФВ 

бібліотекар  

 

3 Організувати проведення з учнями 

профілактичних бесід стосовно 

здорового способу життя 

За графіком 

проведення 

виховних 

годин 

Майстри в/н 

Кл.керівники 

Завздоровпункт

ом 

 

4 Проводити агітацію серед учнів та 

батьків щодо залучення до 

постійних занять фізичною 

культурою 

Протягом 

року 

Керівник ФВ, 

викладач ф.к., 

фізорги груп  

 

V. Фінансово-господарська діяльність 

1 Підтримувати стан матеріально-

спортивної бази ліцею в належному 

стані 

Постійно Керівник ФВ, 

викладач ф.к 

 

2 Придбати необхідний спортивний 

інвентар 

Протягом 

року 

Керівник ФВ, 

викладач ф.к 

 

3 Ремонт спортобладнання на 

спортмайданчику 

Червень 2022 Керівник ФВ, 

викладач ф.к 
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КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 

   

№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

Вересень  

1.  

Проведення педагогічної ради 

 

31 серпня 

2021 

Директор 

Заступники  

директора 

Методист 

 

2.  Затвердження розкладу занять 
31 серпня 

2021 

Кузнецова Н.В. 
 

3.  

Затвердження і аналіз усіх видів 

планування 15.09.2021 

Кузнецова Н.В., 

Романенко Р.М., 

 Зикова Т.Б. 

 

4.  

Контроль проведення вхідного 

діагностування навчальних досягнень 

учнів І курсу 

Вересень 2021 

Кузнецова Н.В. 

Голови МК  

 

 

5.  

Про організацію та проведення 

допризовної підготовки 

в 2021/2021 навчальному році 

Вересень 

2021 

Викладач 

Захисту 

Вітчизни 

 

6.  

Поточний контроль проведення 

уроків теоретичного та виробничого 

навчання, виховних годин 

Згідно 

графіків 

контролю 

проведення 

уроків 

Гонтаренко І.М. 

Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М.  

Петченко Л.В. 

Зикова Т.Б. 

 

7.  

Контроль комплексно-методичного і 

санітарно-гігієнічного стану 

навчальних кабінетів та майстерень 

Вересень 

2021 

Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М.  

Петченко Л.В. 

 

8.  

Перевірка оформлення журналів 

теоретичного та виробничого 

навчання з метою своєчасного 

заповнення журналів викладачами-

предметниками, майстрами в\н 

15.09.2021 Кузнецова Н.В., 

Романенко Р.М.,  

Петченко Л.В.  

9.  Проведення інструктивно-

методичних нарад  

з викладачами  

І четвер 

місяця 

Романенко Р.М. 

 

10.  Затвердження графіків проведення 

контрольних, лабораторно-

практичних робіт та тематичних 

атестацій  за І семестр 2021/2021 

навчального року 

         До 

15.09.2021 

Викладачі 

Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

 

11.  Проведення діагностики професійної 

підготовки педагогів-вихователів, 

вивчення їх педагогічних проблем. 

Складання плану роботи методичної 

комісії класних керівників, майстрів 

виробничого навчання 

Вересень 2021 Зикова Т.Б.  

12.  Урочисті заходи, присвячені початку 

нового навчального року і Дню знань 

01.09.2021 Зикова Т.Б.  

13.  Робота Штабу з профілактики 

правопорушень 

Вересень 2021 Зикова Т.Б.  
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№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

Відмітка про 

виконання 

14.  Призначення наставників  

до учнів, що стоять на обліку 

в ВКМСД 

Вересень 2021 Зикова Т.Б.  

15.  Складання розкладу проведення 

виховних годин 

Вересень 2021 Зикова Т.Б.  

16.  Складання списків та актів 

обстежень житлово-побутових умов 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з 

багатодітних сімей, сімей зі 

складними життєвими обставинами, 

зі статусом постраждалих під час 

аварії на Чорнобильській АЗС, тих, 

що стоять на обліку 

в наркокабінеті та ВКМСД 

Вересень 2021 Соц.педагог  

17.  Підготовка та проведення 

батьківських зборів 

 

31.08.2021 Зикова Т.Б.  

18.  Оформлення журналів обліку, 

реєстрації підсумків організації та 

проведення виховної роботи з 

учнями ліцею 

Вересень 2021 Зикова Т.Б.  

19.  Контроль за організацією житлово-

побутових умов та виховної роботи в 

гуртожитку 

Вересень 2021 Зикова Т.Б.  

комендант, 

вихователь 

 

20.  Контроль знання учнями положень 

Статуту та правил внутрішнього 

розпорядку закладу 

Вересень 2021 Зикова Т.Б., 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

21.  Затвердження розкладу роботи 

спортивної зали, гуртків художньої 

самодіяльності 

та контроль їх роботи 

Вересень 2021 Зикова Т.Б.  

22.  Контроль роботи бібліотеки Вересень 2021 Зикова Т.Б.  

23.  Організація роботи учнівського 

самоврядування та контроль  

за його роботою 

Вересень 2021 Зикова Т.Б.  

24.  Контроль за станом роботи їдальні та 

організацією харчування учнів 

Вересень 2021 Зикова Т.Б.  

25.  Контроль відвідування учнями занять Вересень 2021 Зикова Т.Б. 

соц. педагог 

 

26.  Проведення інструктивно-

методичних нарад при директорові за 

планом  

 

Вересень 2021  Гонтаренко І.М. 

Романенко Р.М. 

Кузнецова Н.В. 

Зикова Т.Б. 

Петченко Л.В. 

Методист 

 

                                                              Жовтень  

27.  Поточний контроль якості 

проведення уроків теоретичного та 

виробничого навчання, виховних 

годин 

 

Жовтень 2021 Гонтаренко І.М. 

Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М.  

Петченко Л.В. 

Зикова Т.Б. 
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№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

Відмітка про 

виконання 

28.  Організація свята працівників освіти 01.10.2021 Зикова Т.Б.  

29.  Контроль за станом  перевірки 

учнівських зошитів викладачами-

предметниками 

До 

30.10.2021 

Кузнецова Н.В. 

 

 

30.  Проведення інструктивно-

методичних нарад  

з викладачами  

І четвер 

місяця 

Романенко Р.М. 

Кузнецова Н.В. 

 

 

31.  Здійснити контроль стану 

викладання предмету «Захист 

Вітчизни» та відповідності рівня 

навчальних досягнень учнів вимогам 

програми 

Жовтень- 

листопад 

2021 

Кузнецова  Н.В. 

Гавричков М.В. 

Тимченко В.Я. 

Савін О.В. 

 

32.  Контроль за проведенням відкритих і 

експерементальних уроків, відкритих 

виховних годин 

Жовтень 2021 Гонтаренко І.М. 

Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

Зикова Т.Б. 

Петченко Л.В. 

 

 

 

 

33.  Контроль проведення тижня 

математики 

та фізики 

 

23.10 – 27.10 

2021 

Анісімова Н.О.  

Бабич О.П. 

Методист 

 

34.  Робота Штабу з профілактики 

правопорушень  

Жовтень 2021 Зикова Т.Б., соц. 

педагог 

 

35.  Контроль виховної роботи класних 

керівників та майстрів виробничого 

навчання у закріплених групах 

Жовтень 2021 Зикова Т.Б.  

36.  Виконання ст.35 Закону  “Про 

освіту” 

Жовтень 2021 Романенко Р.М.  

37.  Аналіз роботи гуртків Жовтень 2021 Зикова Т.Б.  

38.  Підготовка до святкування  

Дня визволення України  

від німецько-фашиських загарбників 

Жовтень 2021 Зикова Т.Б.  

39.  Контроль за організацією роботи з 

профілактики травматизму 

Жовтень 2021 Зикова Т.Б. 

Ігнатенков Ю.О. 

 

40.  Проведення інструктивно-

методичних нарад при директорові за 

планом 

 

Жовтень 2021 Гонтаренко І.М. 

Романенко Р.М. 

Кузнецова Н.В. 

Зикова Т.Б. 

Петченко Л.В. 

Методист 

 

41.  Контроль за організацією житлово-

побутових умов та виховної роботи в 

гуртожитку 

 

Жовтень 2021 Зикова Т.Б., 

комендант, 

вихователь 

 

42.  Контроль роботи бібліотеки 

 

Жовтень 2021 Зикова Т.Б.  

43.  Організація роботи учнівського 

самоврядування та контроль  

за його роботою 

Жовтень 2021 Зикова Т.Б. 

соц. педагог 

 

44.  Контроль за станом роботи їдальні та 

організація харчування учнів 

Жовтень 2021 Зикова Т.Б.  

45.  Контроль відвідування учнями занять Жовтень 2021 Зикова Т.Б. 

соц. педагог 
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№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідаль 
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46.  Контроль проведення 

загальноліцейних олімпіад 

з основних загальноосвітніх 

предметів 

Жовтень 2021 Кузнецова Н.В.  

47.  Контроль наявності планів уроків, 

поурочно-тематичних планів та 

переліків 

Жовтень 2021 Кузнецова Н.В. 

Петченко Л.В. 

 

Листопад  

48.  Проведення педагогічної ради 

 

Листопад 

2021 

Директор 

Заступники  

директора 

Методист 

 

49.  Поточний контроль якості 

проведення уроків теоретичного та 

виробничого навчання 

Листопад 

2021 

Кузнецова Н.В., 

Петченко Л.В. 

Романенко Р.М. 

 

50.  Заходи з нагоди  Дня української 

писемності та мови 

Листопад 

2021 

Викладачі 

укр.мови та 

літератури 

Зикова Т.Б. 

Семенюк І.О. 

 

51.  Проведення інструктивно-

методичних нарад  

з викладачами  

І четвер 

місяця 

Романенко Р.М.  

52.  Контроль ведення викладачами, 

майстрами в/н плануючої 

документації 

Листопад 

2021 

Кузнецова Н.В., 

Романенко Р.М.,  

Петченко Л.В. 

 

53.  Контроль за проведенням відкритих 

та експерементальних уроків, 

відкритих виховних годин 

Згідно 

графіку 

Гонтаренко І.М. 

Кузнецова Н.В. 

Зикова Т.Б 

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

 

54.  Контроль проведення І етапу 

Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

молодіТараса Григоровича Шевченка 

Згідно 

графіку НМЦ 

ПТО 

Кузнецова Н.В.  

55.  Контроль проведення 

Всеукраїнського конкурсу 

 з української мови 

 ім.. Петра Яцика 

Згідно 

графіку НМЦ 

ПТО 

Кузнецова Н.В. 

Зикова Т.Б. 

Семенюк І.О. 

 

56.  Контроль стану роботи з 

обдарованими учнями на уроках 

фізики 

Листопад 

2021  

Кузнецова 

Н.В. 

Шапочка Н.О. 

 

57.    Здійснити контроль стану 

проведення виробничого навчання 

професії: «Тракторист-машиніст  

сільськогосподарського виробництва 

(категорії «А1», «А2»). Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських 

машин та          устаткування. Водій 

автотранспортних засобів  (категорії 

«С»)» та відповідності рівня 

навчальних досягнень учнів вимогам  

програми 

Листопад-

грудень 

2021 

Романенко Р.М. 
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58.  Здійснити контроль стану викладання 

предметів з предметів «Інформатика» 

та «Інформаційні технології» на 

відповідность рівня навчальних 

досягнень учнів вимогам  програми 

Листопад 

2021 
Кузнецова Н.В. 

 

59.  Контроль проведення 

загальноліцейних олімпіад  

з основних загальноосвітніх 

предметів 

Листопад 

2021 

Кузнецова Н.В.  

60.  Проведення інструктивно-

методичних нарад при директорові за 

планом 

 

Листопад 

2021 

Гонтаренко І.М. 

Зикова Т.Б. 

Романенко Р.М. 

Кузнецова Н.В. 

Петченко Л.В. 

 

61.  Робота Штабу з профілактики 

правопорушень  

Листопад 

2021 

Зикова Т.Б., 

соц.педагог 

 

62.  Контроль за організацією житлово-

побутових умов та виховної роботи в 

гуртожитку 

Листопад 

2021 

Зикова Т.Б., 

комендант. 

вихователь 

 

63.  Контроль роботи бібліотеки Листопад 

2021 

Зикова Т.Б.  

64.  Організація роботи учнівського 

самоврядування  

Листопад 

2021 

Зикова Т.Б., 

соц.педагог 

 

65.  Контроль за станом роботи їдальні та 

організація харчування учнів 

Листопад 

2021 

Зикова Т.Б.  

66.  Контроль відвідування учнями занять Листопад 

2021 

Зикова Т.Б., 

соц.педагог 

 

67.  Контроль ведення уроків 

теоретичного та виробничого 

навчання 

Листопад 

2021 

Гонтаренко І.М. 

Зикова Т.Б. 

Романенко Р.М. 

Кузнецова Н.В. 

Петченко Л.В. 

 

68.  Контроль проведення лабораторно-

практичних робіт 

Листопад 

2021 

Кузнецова Н.В, 

Романенко Р.М. 

 

69.  Контроль проведення тижня професії 

«Тракторист-машиніст  

сільськогосподарського виробництва 

(категорії «А1», «А2»). Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських 

машин та          устаткування. Водій 

автотранспортних засобів  (категорії 

«С»)» 

15.11.2021-

19.11.2021 

Романенко Р.М. 

Мікула Б.І. 

Возний О.І. 

Катунін С.В 

Романенко С.Л. 

 

70.  Контроль проведення тижня професії 

«Електрогазозварник, 

електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах» 

 

22.11 –26.11 

2021 

Климчак В.Ф. 

Луговий В.І. 

Люлька Л.О. 

Ігнатенкова Т.П. 

Мікула М.Б. 
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71.  Контроль проведення тижня хімії, 

біології, географії 

 

30.11 –04.12 

2021 

Гонтаренко І.М. 

Онацька І.В. 

 

72.  Контроль стану роботи з 

обдарованими учнями на уроках 

фізики 
Листопад 

2021 

Кузнецова  Н.В. 

Бабич О.П. 

 

Грудень  

73.  Контроль проведення директорських 

контрольних робіт та їх аналіз 

Грудень 2021 Кузнецова Н.В. 

Голови МК 

 

74.  Проведення інструктивно-

методичних нарад  

з викладачами  

І четвер 

місяця 

Романенко Р.М.    

75.  Контроль проведення Єдиного 

методичного дня  

Грудень 2021 Кузнецова Н.В.   

Методист 

 

76.  Здійснити контроль стану викладання 

предмету «Захист України» на 

відповідность рівня навчальних 

досягнень учнів вимогам  програми 

Грудень 2021 

Кузнецова Н.В. 

Гавричков М.В. 

Савін О.В. 

Тимченко В.Я. 

 

77.  Моніторинг рівня професійної 

майстерності викладачів 

30.12.2021 Кузнецова Н.В.  

 

 

78.  Контроль проведення тижня історії 

та правознавства 

 

06.12 –10.12 

2021 

Кузнецова Н.В. 

Онишко І.В. 

Методист 

 

79.  Контроль за проведенням відкритих 

та експерементальних уроків, 

відкритих виховних годин 

Грудень 2021 Зикова Т.Б. 

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

Кузнецова Н.В. 

 

80.  Контроль стану виховної роботи Грудень 2021 Зикова Т.Б.  

81.  Контроль за використанням 

енергоресурсів 

Грудень 2021 Гонтаренко І.М. 

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

 

82.  Контроль за станом виробничої 

практики та веденням щоденників 

Грудень 2021 Гонтаренко І.М. 

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

 

83.  Контроль проведення директорських 

контрольних робіт та їх аналіз 

Грудень 2021 Заступники  

директора НР 

Голови 

методкомісій 

 

84.  Контроль за проведенням обласних 

контрольних робіт з предметів 

загально професійної та професійно-

теоретичної підготовки 

Грудень 2021 Романенко Р.М. 

 

 

85.  Робота Штабу з профілактики 

правопорушень  

Грудень 2021 Зикова Т.Б., соц. 

педагог 
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86.  Проведення інструктивно-

методичних нарад при директорові за 

планом 

 

Грудень 2021 Гонтаренко І.М. 

Петченко Л.В. 

Кузнецова Н.В. 

Зикова Т.Б. 

Романенко Р.М. 

 

87.  Організація проведення Новорічних 

свят 

Грудень 2021 Зикова Т.Б.  

88.  Контроль за організацією житлово-

побутових умов та виховної роботи в 

гуртожитку 

Грудень 2021 Зикова Т.Б., 

комендант. 

вихователь 

 

89.  Контроль проведення предметного 

тижня  з предмету «Іноземна мова» 

13.12.2021-17.12.2021 

Грудень 2021 Кузнецова Н.В. 

Чорноштан В.М. 

 

90.  Контроль проведення батьківських 

зборів груп 

Грудень 2021 Зикова Т.Б.  

91.  Контроль роботи бібліотеки Грудень 2021 Зикова Т.Б.  

92.  Контроль роботи соціально-

психологічної служби 

Грудень 2021 Зикова Т.Б.  

93.  Організація роботи учнівського 

самоврядування  

Грудень 2021 Зикова Т.Б., 

соц.педагог 

 

94.  Контроль за станом роботи їдальні та 

організація харчування учнів 

Грудень 2021 Зикова Т.Б.  

95.  Поточний контроль проведення 

виховних годин, уроків теоретичного 

та виробничого навчання 

Грудень 2021 Зикова Т.Б. 

Романенко Р.М. 

Кузнєцова Н.В. 

Петченко Л.В. 

 

96.  Тиждень профілактики наркоманії та 

СНІДу 

Грудень 2021 Зикова Т.Б., соц-

психологічна 

служба 

 

97.  Контроль відвідування учнями занять Грудень 2021 Зикова Т.Б., 

соцпедагог 

 

                                                                Січень 

98.  Проведення педагогічної ради 

 

Січень 

2022 

Директор 

Заступники  

директора 

Методист 

 

99.  Здійснити моніторинг рівня 

навчальних досягнень учнів з 

основних загальноосвітніх предметів 

та предметів професійно-теоретичної 

підготовки за І семестр 2021/2022 

навчального року 

До 04.01. 

2022 

Кузнєцова Н.В. 

Романенко Р.М.  

 

 

100.  Затвердження розкладу занять на ІІ 

семестр 2021/2021 навчального року 

05.01. 

2022 

Кузнецова Н.В.  

101.  Проведення інструктивно-

методичних нарад  

з викладачами  

І четвер 

місяця 

Кузнецова Н.В.    
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102.  Контроль ведення плануючої 

документації викладачів, майстрів 

в/н 

12.01. 

2022 

Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

 Петченко Л.В 

 

103.  Затвердження графіків проведення 

контрольних, лабораторно-

практичних робіт та тематичної 

атестації  

за ІІ семестр 2021/2022 навчального 

року 

12.01. 

2022 

Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

 

104.  Контроль виконання методичних 

рекомендацій щодо тематичного 

оцінювання навчальних досягнень 

учнів та ведення журналів 

теоретичного та виробничого 

навчання 

Січень  

2021 

Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

 

105.  Контроль за проведенням відкритих 

та експерементальних уроків, 

відкритих виховних годин 

За графіком Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М, 

Петченко Л.В 

Зикова Т.Б. 

 

106.  Підсумки виховної та профілактичної 

роботи педагогічного колективу  

за І семестр 2021/2021 навчального 

року 

Січень  

2022 

Зикова Т.Б.  

107.  Робота Штабу з профілактики 

правопорушень 

Січень  

2022 

Зикова Т.Б.. 

соц.педагог 

 

108.  Контроль за організацією житлово-

побутових умов та виховної роботи в 

гуртожитку 

Січень 

2022 

Зикова Т.Б., 

комендант. 

вихователь 

 

109.  Проведення інструктивно-

методичних нарад при директорові за 

планом  

 

 

Січень  

2022 

Гонтаренко І.М. 

Романенко Р.М. 

Кузнецова Н.В. 

Зикова Т.Б. 

Петченко Л.В 

 

110.  Контроль роботи бібліотеки. Звіт 

бібліотекаря за роботу 

в І семестрі 2021/2021 н.р. 

Січень  

2022 

Зикова Т.Б., 

Тинчерова Л.П. 

 

111.  Звіт про роботу соціально-

психологічної служби 

Січень  

2022 

Зикова Т.Б. 

Соц.-псих. 

служби 

 

112.  Організація роботи учнівського 

самоврядування  

Січень  

2022 

Зикова Т.Б., 

соц.педагог 

 

113.  Контроль за станом роботи їдальні та 

організація харчування учнів 

Січень  

2022 

Зикова Т.Б.  

114.  Контроль відвідування учнями занять Січень  

2021 

Зикова Т.Б., 

соц.педагог 

 

115.  Контроль за виконанням навчальних 

планів і програм 

Січень  

2022 

Гонтаренко І.М. 

Романенко Р.М. 

Кузнецова Н.В. 

Петченко Л.В 

 

116.  Контроль стану навчально-

методичної роботи 

Січень  

2022 

Директор  

Заступник НВР, 

НР. методист 

 



 108 

№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

Відмітка про 

виконання 

117.  Контроль стану КМЗ усіх професій, 

предметів 

Січень  

2022 

Гонтаренко І.М. 

Романенко Р.М. 

Кузнецова Н.В. 

Петченко Л.В. 

 

118.  Контроль санітарного стану 

майстерень і класів, приміщень 

гуртожитку 

Січень  

2022 

Гонтаренко І.М. 

Романенко Р.М. 

Зикова Т.Б., 

Кузнецова Н.В. 

Петченко Л.В 

 

119.  Контроль за проведенням засідань 

державних кваліфікаційних комісій 

Січень  

2022 

Гонтаренко І.М. 

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В 

 

Лютий 

120.  Проведення інструктивно-

методичних нарад  

з викладачами  

І четвер 

місяця 

Романенко Р.М.    

121.  Здійснити контроль стану 

викладання предмета «Біологія» та 

відповідності рівня навчальних 

досягнень учнів вимогам програми 

Лютий – 

березень 

2022 

Кузнецова  Н.В. 

Онацька І.В. 

 

122.  Використання інтерактивних форм і 

методів навчання учнів з предмету 

«Історія України» 

Лютий 2022 

Кузнецова 

Н.В. 

Онишко І.В. 

 

123.  Контроль наявності планів уроків та 

поурочно-тематичних планів 

Лютий 2022 Кузнецова Н.В.,  

Петченко Л.В. 

 

124.  Затвердження матеріалів Державної 

підсумкової атестації учнів ІІІ курсу  

Лютий 2022 Голови МК 

Кузнецова Н.В. 

 

125.  Робота Штабу з профілактики 

правопорушень 

Лютий 2022 Зикова Т.Б., 

соц.педагог 

 

126.  Проведення інструктивно-

методичних нарад при директорові за 

планом 

 

Лютий 2022 Гонтаренко І.М. 

Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

Зикова Т.Б. 

 

127.  Проведення педагогічної ради 

 

Лютий 2022 Директор 

Заступники  

директора 

Методист 

 

128.  Контроль за організацією житлово-

побутових умов та виховної роботи в 

гуртожитку 

Лютий 2022 Зикова Т.Б., 

комендант. 

вихователь 

 

129.  Контроль роботи бібліотеки Лютий 2022 Зикова Т.Б.  

130.  Організація роботи учнівського 

самоврядування  

Лютий 2022 Зикова Т.Б.  
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131.  Контроль за станом роботи їдальні та 

організація харчування учнів 

Лютий 2022 Зикова Т.Б.  

132.  Контроль відвідування учнями занять Лютий 2022 Зикова Т.Б., 

соц.педагог 

 

133.  Контроль проведення 

загальноліцейних конкурсів 

профмайстерності 

Лютий 2022 Романенко Р.М.,  

Петченко Л.В. 

 

134.  Підготовка комплексу заходів для 

роботи над  проектом Плану роботи 

Лозівського центру професійної 

освіти  Харківської області на 

2022/2023 н.р. 

Лютий 2022 Романенко Р.М.  

135.  Контроль проведення тижня 

професій будівельного профілю 

 

15.02 –19.02 

2021 

Задорожна Н.С. 

Методист 

 

136.  Контроль проведення тижня професії  

«Кравець» 

22.02 –26.02 

2021 

Августова І.Ф. 

Рибкіна А.М. 

Методист 

 

Березень  

137.  Контроль проведення військово-

польових зборів 

 

За графіком  Директор  

Зикова Т.Б. 

Кузнецова Н.В. 

 

138.  Контроль ведення уроків  

теоретичного та виробничого 

навчання навчання 

Березень 2022 Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М.,  

Петченко Л.В. 

 

139.  Здійснити контроль стану 

проведення виробничого навчання з 

професії «Верстатник широкого 

профілю» та відповідності рівня 

навчальних досягнень учнів вимогам  

програми 

Березень-

квітень 2022 
Романенко Р.М. 

 

140.  Контроль за станом перевірки 

зошитів викладачами 

Березень 2022 Кузнецова Н.В.  

141.  Проведення інструктивно-

методичних нарад з викладачами  

І четвер 

місяця 

Романенко Р.М.    

142.  Контроль проведення предметного 

тижня української мови та літератури 

01 – 05.03 

2021 

Кузнецова Н.В. 

 Зикова Т.Б. 

Семенюк І.О. 

Чорноштан В.М. 

Методист 

 

143.  Контроль проведення тижня  

предмета «Інформатика» 

08 – 12.03 

2021 

Кравченко С.І. 

Методист 
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№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

Відмітка про 

виконання 

144.  Контроль проведення тижня  

професії 

«Кухар. Кондитер» 

 

15.03 –19.03 

       2021 

Аносова О.З. 

Безверхня Н.О 

Галаган В.О. 

Нєвєрова А.В. 

Методист 

 

145.  Контроль проведення тижня  

професії 

«Верстатник широкого профілю» 

22.03 –26.03 

2021 

Безпальченко 

Н.Є. 

Крутченко Л.В. 

Методист 

 

146.  Місячник “Екологічна весна” Березень 2022 Зикова Т.Б.  

147.  Проведення інструктивно-

методичних нарад при директорі  

 

Березень 2022 Гонтаренко І.М. 

Романенко Р.М. 

Кузнецова Н.В. 

Зикова Т.Б. 

Петченко Л.В. 

 

148.  Контроль за організацією житлово-

побутових умов та виховної роботи в 

гуртожитку 

Березень 2022 Зикова Т.Б., 

комендант 

 вихователь 

 

149.  Контроль роботи бібліотеки Березень 2022 Зикова Т.Б.  

150.  Організація роботи учнівського 

самоврядування  

Березень 2022 Зикова Т.Б., 

соцпедагог 

 

151.  Контроль за станом роботи їдальні та 

організація харчування учнів 

Березень 2022 Зикова Т.Б.  

152.  Поточний контроль проведення 

виховних годин, уроків теоретичного 

та виробничого навчання 

Березень 2022 Зикова Т.Б. 

Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

 

153.  Участь в обласних оглядах художньої 

самодіяльності, технічної творчості, 

обласному святі профтехосвіти 

Березень 2022 Адміністрац. 

керівники 

гуртків 

керівники груп 

 

154.  Скласти графік проведення ДКА Березень 2022 Романенко Р.М.  

155.  Здійснити контроль стану 

проведення виробничого навчання з 

професії «Верстатник широкого 

профілю» та відповідності рівня 

навчальних досягнень учнів вимогам  

програми 

Березень-

квітень 2022 
Романенко Р.М. 

 

Квітень  

156.  Проведення педагогічної ради 

 

Квітень 

2022 

Директор 

Заступники  

директора 

Методист 
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№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

Відмітка про 

виконання 

157.  Створення робочої групи з розробки 

плану роботи центру на новий 

навчальний рік 

До 12 квітня 

2021  

Романенко Р.М.  

158.  Контроль за проведенням Державної 

підсумкової атестації учнів ІІІ курсу і 

груп ТН 

Квітень 2022 Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

 

159.  Контроль за веденням консультацій 

 

Квітень 2022 Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

 

160.  Контроль за проведенням обласних 

перевірних робіт  

з основних загальноосвітніх 

предметів (вихідне діагносту вання) 

Квітень  

2022 

Кузнецова Н.В. 

 

 

161.  Проведення інструктивно-

методичних нарад  

з викладачами  

І четвер 

місяця 

Кузнецова Н.В.    

162.  Організація та проведенням 

профорієнтаційної роботи. 

Проведення Дня відкритих дверей 

Квітень 2021 Зикова Т.Б., 

Романенко Р.М., 

Кузнєцова Н.В. 

 

163.  Проведення інструктивно-

методичних нарад при директорі 

 

Квітень 2022 Гонтаренко І.М. 

Петченко Л.В. 

Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

Зикова Т.Б. 

 

164.  Організація та проведення Дня 

довкілля 

Квітень 2022 Зикова Т.Б., 

Романенко Р.М. 

 

165.  Робота Штабу з профілактики 

правопорушень  

Квітень 2022 Зикова Т.Б., 

соц.педагог 

 

166.  Контроль проведення тижня  

Охорони праці 

22 – 26.04 

2021 

Романенко Р.М. 

Теремецька М.В. 

Методист. 

 

167.  Контроль за організацією житлово-

побутових умов та виховною 

роботою в гуртожитку 

Квітень 

2022 

Зикова Т.Б., 

комендант. 

вихователь 

 

168.  Контроль роботи бібліотеки Квітень 

2022 

Зикова Т.Б.  

169.  Організація роботи учнівського 

самоврядування  

Квітень 

2022 

Зикова Т.Б., соц 

.педагог 

 

170.  Контроль за станом роботи їдальні та 

організація харчування учнів 

Квітень 

2022 

Зикова Т.Б.  

171.  Контроль відвідування учнями занять Квітень 

2022 

Зикова Т.Б., соц. 

педагог 

 

Травень 

172.  Написання чорнового варіанту Плану 

роботи Лозівського центру 

професійної освіти Харківської 

області на 2021/2022 н.р., 

обговорення на засіданні робочої 

групи 

До  

25 травня 

      2022  

Романенко Р.М.  

173.  Контроль за забезпеченням   

дотримання єдиного мовного режиму 

Травень  

2021 

Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 
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№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

Відмітка про 

виконання 

174.  Організація святкування Дня 

перемоги 

Травень  

2022 

Зикова Т.Б.  

175.  Проведення інструктивно-

методичних нарад при директорові 

 

Травень  

2022 

Гонтаренко І.М. 

Петченко Л.В. 

Зикова Т.Б. 

Романенко Р.М. 

Кузнецова Н.В. 

 

176.  Робота Штабу з профілактики 

правопорушень  

Травень  

2022 

Зикова Т.Б., 

соц.педагог 

 

177.  Контроль за організацією житлово-

побутових умов та виховної роботи в 

гуртожитку 

Травень  

2022 Травень  

Зикова Т.Б., 

комендант. 

вихователь 

 

178.  Проведення інструктивно-

методичних нарад  

з викладачами  

І четвер 

місяця 

Романенко Р.М.    

179.  Контроль роботи бібліотеки Травень  

2022 

Зикова Т.Б.  

180.  Організація роботи учнівського 

самоврядування  

Травень  

2022 

Зикова Т.Б., соц. 

педагог 

 

181.  Контроль за станом роботи їдальні та 

організація харчування учнів 

Травень  

2022 

Зикова Т.Б.  

182.  Контроль за проведенням обласних 

контрольних робіт з предметів 

загально професійної та професійно-

теоретичної підготовки 

Травень  

2022 

Романенко Р.М. 

 

 

183.  Контроль підготовки та участі учнів 

ІІІ курсу у ЗНО 

Травень-

червень 

2022 

Кузнецова Н.В. 

Майстри в/н, 

викладачі-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Червень 

184.  Корекція та написання остаточного 

варіанту проекту Плану роботи 

Лозівського центру професійної 

освіти Харківської області на 

2021/2022 н.р. 

До 1 червня 

2022 

 

Романенко Р.М  

185.  Проведення інструктивно-

методичних нарад  

з викладачами    

І четвер 

місяця 

Романенко Р.М.  
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№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

Відмітка про 

виконання 

186.  Контроль за виконанням навчальних 

планів і програм 

Червень 2022 Гонтаренко І.М. 

Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

 

187.  Проведення інструктивно-

методичних нарад при директорові 

 

Червень 2022 Гонтаренко І.М. 

Петченко Л.В. 

Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

Зикова Т.Б. 

 

188.  Контроль стану навчально-

методичної роботи 

Червень 2022 Гонтаренко І.М. 

Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

Методист 

 

189.  Контроль стану виховної роботи Червень 2022 Гонтаренко І.М. 

Зикова Т.Б. 

 

190.  Контроль проведення виховних 

годин та заходів 

Червень 2022 Гонтаренко І.М. 

Зикова Т.Б. 

 

191.  Контроль проведення Державної 

підсумкової атестації учнів ІІІ курсу 

Червень 2022 Кузнецова Н.В. 

 

 

192.  Моніторинг рівня навчальних 

досягнень учнів за ІІ семестр 

2021/2021 навчального року 

Червень 2022 Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

 

193.  Контроль за підготовкою кабінетів та 

майстерень, приміщень в гуртожитку 

до нового навчального року 

Червень 2022 Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

 

194.  Контроль за станом виробничої 

практики та веденням щоденників 

учнями 

Червень 2022 Гонтаренко І.М. 

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

 

195.  Контроль за веденням консультацій Червень 2022 Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

 

196.  Контроль за веденням журналів 

теоретичного та виробничого 

навчання 

Червень 2022 Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

Петченко Л.В. 

 

197.  Контроль за проведенням засідань 

державних кваліфікаційних комісій 

Червень 2022 Гонтаренко І.М. 

Романенко Р.М. 

Кузнецова Н.В. 

Петченко Л.В. 

 

198.  Контроль за організацією житлово-

побутових умов та виховної роботи в 

гуртожитку 

Червень 2022 Зикова Т.Б., 

комендант. 

вихователь 

 

199.  Контроль роботи бібліотеки Червень 2022 Зикова Т.Б.  

200.  Організація роботи учнівського 

самоврядування  

Червень 2022 Зикова Т.Б., 

соц.педагог 

 

201.  Контроль за станом роботи їдальні та 

організація харчування учнів 

Червень 2022 Зикова Т.Б.  
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№ Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

Відмітка про 

виконання 

202.  Складання і затвердження плану 

роботи навчального закладу на новий 

навчальний рік  

Червень 2022 Кузнецова Н.В. 

Романенко Р.М. 

Зикова Т.Б. 

Савін О.В. 

Тинчерова Л.П. 

Петченко Л.В. 

Методист 

 

203.  Контроль відвідування учнями занять Червень 2022 Зикова Т.Б., 

соц.педагог 

 

204.  Контроль проведення поетапної 

атестації 

Червень 2022 Романенко Р.М. 

 

 

205.  Проведення педагогічної ради 

 

Червень 2022 Директор 

Заступники  

директора 

    Методист 

 

206.  Передача до методичного кабінету 

остаточного варіанту проекту Плану 

роботи Лозівського центру 

професійної освіти Харківської 

області на 2021/2022 н.р., підготовка 

до обговорення на серпневому 

засіданні педагогічної ради 

      До 

30 серпня 

    2022 

Романенко Р.М. 
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МЕТОДИЧНА  РОБОТА  

 

Навчально-методична робота в центрі проводиться,  керуючись 

Конституцією України, Законом “Про освіту”, “Про професійно-технічну 

освіту”, “Про загальну середню  освіту”, “Положенням про методичну роботу в 

професійно-технічному навчальному закладі”, Статутом навчального закладу, 

іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.  

Головні завдання перед колективом стоять такі: 

 заходи з забезпечення якісного виконання навчальних планів та їх 

програм; 

 робота з підвищення науково-методичного рівня уроків теоретичного та 

виробничого навчання; 

 заходи, проведені з покращення планування організації та обліку 

навчально-виховної роботи, аналізу і об’єктивності оцінки її результатів, 

режиму навчальних занять, праці та відпочинку здобувачів освіти; 

 застосування в навчально-виховному процесі досягнень науки та техніки, 

передового педагогічного досвіду, ефективних форм та методів, 

технічних засобів навчання;  

 підвищення результативності  контролю за постановкою навчально-

виховного процесу в ліцеї. 

Методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового 

досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, 

дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, здійснюваної з 

метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу.  

Основні принципи методичної роботи: 

• демократизація та гуманізація навчального процесу;  

• цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних 

цілей професійно-технічного закладу та напрямків його діяльності;  

• організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та 

реального рівня професійної компетентності;  

• системність та систематичність;  

• науковість;  

• оперативність та мобільність;  

• прогностичність та випереджувальний характер;  

• оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;  

• пріоритет знань та моральних цінностей.  

Основними завданнями методичної роботи є: 

• організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-

технічного навчального закладу;   

• удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання здобувачів 

освіти, забезпечення єдності, органічного взаємозв'язку загальноосвітньої та 

професійної підготовки здобувачів освіти і слухачів на основі принципів 

гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-
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технічної освіти;  

• розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, 

їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного 

вдосконалення;  

• інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, 

педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, 

передового педагогічного та виробничого досвідів;   

• організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, 

експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових 

досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;   

• створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, 

розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, 

наочних засобів навчання;   

• забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;   

• підготовка до атестації педагогічних працівників.   

 

 
Науково-методична проблема центру: 

   
«Формування ключових та професійних компетентностей здобувачів освіти на 

основі впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій»       

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Провести засідання 

педагогічної ради 

навчального закладу 

Серпень 

Листопад 

Січень 

Лютий 

Березень 

Червень 

2021/2022 н.р. 

Директор  

2 Провести засідання 

методичних комісій 

ІІ четвер 

місяця 

Методист 

 голови методичних 

комісій 

 

3 Розглянути та погодити 

плани роботи методичних 

комісій 

До 

10 вересеня 

2021 

Методист 

 голови методичних 

комісій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Провести інструктивно-

методичні наради 

 з викладачами, майстрами 

виробничого навчання та 

класними керівниками 

І четвер 

місяця 

Заступник директора 

з навчально-

виробничої роботи 

заступник директора  

з навчально-виховної 

роботи методист 

ст. майстер  

 

5 Організувати роботу 

постійнодіючого семінару-

практикуму для 

ІІІ четвер 

Вересень 

Листопад 

Методист  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

педагогічних працівників Березень 

Травень 

2021/2021 н.р. 

6 Організувати і провести 

заняття школи позитивного 

передового педагогічного 

досвіду 

ІІІ четвер 

Жовтень 

Грудень 

Квітень 

2021/2021  

н.р. 

Методист  

7 Організувати і проведести 

педагогічні читання 

ІV четвер 

Січень 

Травень 

2021 

Методист  

 

 

 

8 Вивчити та узагальнити 

досвід роботи викладача  

Аносової О.З. за темою: 

«Система проведення ЛПЗ 

при викладані 

спец.предметів» 

Протягом 

року 

Методист 

 голови методичних 

комісій 

 викладач 

 

9 Організувати проведення 

індивідуальних та групових 

консультацій для 

педпрацівників 

навчального закладу 

За окремим 

планом-

графіком 

Методист  

10 Забезпечити умови для 

проведення самоосвітньої 

діяльності педагогів 

центру, індивідуальної 

методичної роботи 

Постійно Методист  

11 Організувати роботу школи 

молодого педагогічного 

працівника 

І четвер 

Жовтень 

Грудень  

Березень 

Червень 

2021/2021 н.р.  

Методист  

12 Організувати роботу щодо 

проведення відкритих, 

експериментальних уроків, 

взаємовідвідування уроків 

Постійно Методист  

13 Забезпечити проведення 

моніторингових досліджень 

рівня професійної 

компетентності 

педагогічних кадрів центру 

Січень –

червень 

2021 

Методист  

14 Надати допомогу в 

розробці навчальних планів 

та програм  

у відповідності  

до Держстандартів 

До 

 10 вересня 

2021 

Методист заступник 

директора  

з навчально-

виробничої роботи 

голови методичних 

комісій 

 

15 Скласти Єдиний план 

методичної роботи  

До 

10 вересня 

Заступник директора 

 з навчально-
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

на навчальний рік 2021 виробничої роботи 

методист, старший 

майстер, голови 

методичних комісій 

16 Організувати і провести 

комплекс заходів щодо 

діагностики РНДУ  

з предметів 

загальноосвітньої, 

загальнопрофесійної  та 

професійно-теоретичної 

підготовки 

Щороку 

Вересень 

Грудень 

Квітень 

Голови  методичних 

комісій 

 методист 

 

17 Створити умови для 

вивчення педагогічними 

працівниками сучасних 

педагогічних і виробничих 

технологій, обладнання, 

техніки 

Постійно Адміністрація 

методист 

 

18 Організувати роботу 

 з обдарованими учнями, 

забезпечити їх участь в 

обласних олімпіадах, 

конкурсах фахової 

майстерності серед учнів 

Протягом 

року 

Методист  

19 Проводити аналіз участі 

педагогічних працівників 

навчального закладу  

в методичній роботі, 

розробити інформаційно-

методичний супровід 

даного виду роботи  

За І семестр, 

за навчальний      

рік 

Адміністрація 

методист 

 

20 Забезпечити інформаційно-

методичний супровід 

атестації педагогічних 

працівників закладу 

За планом 

роботи 

атестаційної 

комісії на 

2021/2021 

Голови методичних 

комісій, секретар 

атестаційної комісії 
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План роботи методичного кабінету 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

                                             І. Організаційна робота 

1 Провести анкетування 

педпрацівників з метою 

визначення рівня 

професійної 

компетентності, запитів, 

потреб 

Травень 

2021 

Методист 

 психолог 

 

2 На основі аналізу 

діагностичних карт скласти 

план надання адресної 

допомоги за 

індивідуальними запитами 

педагогів 

Листопад 

2021 

Методист, 

 голови 

методичної комісії 

 

3 Створити довідково-

інформаційний фонд 

методичних метеріалів, 

літератури з єдиної 

методичної теми 

Жовтень 

2021 

Бібліотекар, 

методист 

 

4 Поповнити банк даних 

новими матеріалами 

методичної літератури  

та періодичних видань  

з питань професійної 

освіти 

Постійно Бібліотекар, 

методист 

 

 Поповнити картотеку 

новими придбаними 

матеріалами,  

а також створеними у ліцеї  

за минулий рік 

Жовтень 

2021 

Бібліотекар, 

методист 

 

5 Зосередити в методичному 

кабінеті плануючу 

документацію на 

навчальний рік: 

1. План роботи центру на 

2021/2021 навчальний 

рік; 

2. План роботи 

педагогічної ради; 

3. Плани роботи 

методкомісій; 

4. Плани роботи школи 

передового досвіду, 

семінарів; 

5. План проведення 

інструктивно-

методичних нарад; 

6. План виявлення, 

вивчення, узагальнення 

та впровадження 

перспективного досвіду 

Вересень 

2021 

Заступник 

директора 

 з навчально-

виробничої 

роботи, 

 методист 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

роботи 

6 Організувати проведення 

заходів щодо підвищення 

педагогічної майстерності: 

- семінарів-практикумів, 

проблемних семінарів; 

- шкіл передового 

досвіду, молодого 

педагога; 

- курсів педагогічного і 

технічного мінімуму; 

- індивідуальних та 

групових консультацій 

Постійно 

 за окремими 

планами 

Методист 

 голови 

методичних 

комісій 

 

7 Організувати і провести 

педагогічні читання і 

науково-практичні 

конференції 

Листопад 

Січень 

Квітень  

2021/2021 

н.р. 

Методист, 

 голови 

методичних 

комісій 

 

8 Надавати індивідуальну 

допомогу викладачам і 

майстрам в/н в доборі 

літератури та інших 

матеріалів для проведення 

уроків, відкритих уроків, 

позакласних заходів, для 

самоосвіти 

Постійно Бібліотекар, 

методист 

 

9 Організувати виставки 

нових надходжень 

літератури, тематичних 

виставок, виставок за 

підсумками роботи: 

- кращих зразків 

наочних посібників і 

методичних матеріалів 

КМЗ; 

- кращих методичних 

розробок з окремих 

тем, розділів програми, 

предмета 

Постійно Методист, 

 голови 

методичних 

комісій,  

бібліотекар 

 

10 Організувати випуск 

методичного бюлетеня 

Раз на рік Методист,  

голови 

методичних 

комісій 

 

11 Взяти участь у підготовці 

та проведенні атестації 

педагогічних працівників 

Вересень-

квітень 

2021/2021 

н.р. 

Методист, 

голови 

методичних                              

комісій 

 

 

 

 

12 Організувати 

взаємовідвідування уроків 

Протягом 

року 

Методист  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

13 Надавати допомогу 

педпрацівникам у роботі із 

самоосвіти, індивідуальній 

методичній роботі, авторам 

доповідей, рефератів, 

методичних розробок 

Постійно Методист  

                                       ІІ. Аналітико-методична робота 

1 Відповідно з 

діагностичними картами 

проводити психолого-

педагогічні спостереження 

за динамікою 

педмайстерності 

педпрацівників 

Постійно Методист, 

психолог 

 

2 Надати методичну 

допомогу в розробці 

поурочно-тематичних 

планів, робочих програм, 

узагальнювати пропозиції 

методичних комісій щодо 

удосконалення навчально-

плануючої документації 

Вересень 

2021 

Методист,  

голови 

методичних 

комісій 

 

3 Організувати навчання 

молодих майстрів 

виробничого навчання та 

викладачів з вивчення 

методики теоретичного і 

виробничого навчання, 

методики виховної роботи, 

педагогіки  

і психології 

Жовтень 

Грудень 

Березень 

Червень 

2021/2021 

н.р. 

Методист  

4 Забезпечити 

індивідуальний підхід 

до надання методичної 

допомоги педагогам із 

самоосвіти  

Постійно Методист  

5 Надати допомогу 

методичним комісіям щодо 

планування і проведення 

засідань 

Щомісяця Методист  

6 Організувати наставництво  

з надання адресної 

допомоги педагогічним 

працівникам 

Постійно Методист  

7 Надавати допомогу  

в підготовці і проведенні 

семінарів-практикумів 

Постійно Методист  

8 Надавати допомогу в 

підготовці, проведенні та 

обговоренні відкритих 

уроків 

 

Постійно Методист  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

9 Створити зразки 

плануючої документації 

для  різних категорій 

педагогів 

Вересень 

2021 

Методист,  

голови 

методичних 

комісій 

 

10 Скласти анотації на 

доповіді педчитань, 

конференцій; переліків 

рекомендованої літератури 

для самоосвіти; огляд 

нових надходжень 

науково-педагогічної, 

методичної літератури 

Постійно Методист, 

бібліотекар 

 

11 Розробити інформаційно-

методичний супровід 

училищних конкурсів, 

оглядів тощо 

За потреби Методист  

12 Надавати допомогу щодо 

вдосконалення КМЗ 

предметів і професій 

Вересень  

2021 

Січень 

2021 

Методист,  

голови 

методичних 

комісій 

 

13 Надавати консультативно-

методичну допомогу 

педагогам  щодо 

моніторингу: 

- змісту навчання і 

виховання; 

- рівня НДУ; 

- освітньо-

кваліфікаційного  

рівня педагогічних 

кадрів; 

- стану методичної 

роботи; 

- інформаційного 

забезпечення; 

- стану роботи  

з впровадження 

передового педагогічного 

досвіду 

Протягом 

року 

Методист, 

 голови 

методичних 

комісій 

 

                                 ІІІ. Вивчення, узагальнення і запровадження  

позитивного педагогічного та виробничого досвіду 

1 Надавати методичну 

допомогу у вивченні й 

узагальненні позитивного 

педагогічного досвіду 

кращих викладачів та 

майстрів виробничого 

навчання 

Постійно Методист,  

голови 

методичних 

комісій 

 

2 Доповнювати куточок 

позитивного педагогічного 

досвіду (спільно з 

головами методичних 

комісій) 

Жовтень 

2021 

Методист,  

голови 

методичних 

комісій  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

3 Надавати педагогічним 

працівникам допомогу 

із вивчення інноваційних 

педагогічних та 

виробничих технологій 

Постійно Методист,  

голови 

методичних 

комісій 

 

4 Розробити перспективний 

план вивчення позитивного 

педагогічного досвіду 

викладача (майстра 

виробничого навчання) 

Жовтень 

2021 

Методист,  

голови 

методичних 

комісій 

 

5 Сприяти організації 

творчих відряджень 

педагогів із вивчення 

досвіду роботи колег 

Постійно Методист  

6 З метою підвищення 

ефективності пропаганди 

ППД практикувати 

проведення методичних 

панорам, 

методичних рингів 

Січень 

Червень 

2021 

Методист  
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                                        ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ   

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

   

Соціально-економічні зміни, що відбуваються в суспільстві, викликають 

закономірну необхідність постійно підвищувати фаховий рівень педагога, 

вдосконалювати розуміння ним сучасних суспільних процесів, а також 

виникаючих у зв’язку з цим проблем. З огляду на це, провідним завданням 

освітян, і працівників системи ЗП(ПТ)О зокрема, є постійне підвищення власної 

професійної компетентності впродовж усієї своєї професійної діяльності. 

         Підвищення кваліфікації педагогічних працівників відбувається в 

курсовий та міжкурсовий період. 

          Кожні п’ять років викладачі предметів професійно-теоретичної 

підготовки, майстри виробничого навчання, адміністрація закладу проходять 

курси підвищення кваліфікації. Щорічно курси підвищення кваліфікації 

проходять викладачі предметів загальноосвітньої підготовки (30 годин). 

Викладачі предметів загальноосвітньої підготовки підвищення 

кваліфікації проходять на базі комунального вищого навчального закладу 

«Харківська академія неперервної освіти»  (КВНЗ ХАНО) за графіком, ХДПУ 

ім.. Г.С.Сковороди; викладачі предметів загальнопрофесійної та професійно-

теоретичної підготовки і майстри виробничого навчання підвищення 

кваліфікації здобувають в Українській інженерно-педагогічній академії (УІПА), 

м.Харковата Білоцерківському ІНПО згідно з графіком; адміністрація центру 

підвищення кваліфікації проходить у Державному вищому навчальному закладі 

«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук 

України, м.Київ, за графіком. Місце проходження курсів підвищення 

кваліфікації кожен педагог вибирає самостійно. 

Форма проходження педагогічними працівниками підвищення 

кваліфікації – очно-заочна, дистанційна. 

У міжкурсовий період у відповідності з перспективним планом центру на 

поточний  навчальний рік з метою обміну досвідом із запровадження 

інноваційних технологій, передового педагогічного та виробничого досвіду 

традиційно під час зимових канікул проводяться педагогічні читання. 

У центрі створена та діє школа молодого педагога, яка надає допомогу 

молодим викладачам та майстрам виробничого навчання в оволодінні ними 

майстерністю педагога, а також  школа  з педагогічного мінімуму і семінар-

практикум з технічного мінімуму, на засіданнях яких розглядаються питання 

організації навчального процесу. 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Скласти графік підвищення 

кваліфікації ПП на навчальний 

рік 

Вересень Методист  

2 Організувати стажування 

майстрів в/н та викладачів 

предметів загальнопрофесійної та 

професійно-теоретичної 

підготовки на виробництві з 

За графіком Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої роботи,  

старший майстер, 

 



 125 

метою вивчення сучасних 

технологій, матеріалів, техніки 

 

методист 

3 Забезпечити участь педагогічних 

працівників всіх категорій у 

роботі обласних семінарів-

практикумів, шкіл передового 

досвіду, обласних конкурсах 

За планом 

НМЦ ПТО 

Заступник 

директора з 

начально-

виробничої роботи, 

методист, старший 

майстер 

 

4 Створити умови для участі 

педпрацівників навчального 

закладу в колективних формах 

методичної роботи 

За єдиним 

планом 

методичної 

роботи 

 

Адміністрація, 

методист  

 

5 Провести діагностування з метою 

вивчення інформаційних запитів 

ПП 

Вересень 

2021 

     Січень 

       2021 

Бібліотекар, 

методист 

 

6 Реалізувати заходи щодо 

самоосвітньої діяльності кожного 

педагога ЗП(ПТ)О (планування 

роботи, надання методичної 

допомоги в організації, 

моніторинг результативності) 

Протягом 

року 

Методист, 

 голови методичних 

комісій 

 

7 Організувати роботу 

педагогічних працівників над 

індивідуальною методичною 

темою, над методичними 

розробками уроків, позаурочних 

заходів, роботу з підготовки та 

проведення відкритих та 

експериментальних уроків 

За окремим 

планом 

Методист, 

 голови методичних 

комісій 

 

8 Забезпечити проведення атестації 

педагогічних працівників 

навчального закладу 

За планом 

роботи 

атестаційної 

комісії на 

 2021/2021 

н.р. 

Голова атестаційної 

комісії, 

методист 

 

9 Провести моніторинг методичної 

роботи викладачів, майстрів в/н 

за навчальний рік 

За планом 

роботи 

атестаційної 

комісії на 

 2021/2021 

н.р. 

Голова атестаційної 

комісії, методист 

 

10 Організувати наставництво, 

надання допомоги, відвідування 

індивідуальних і групових 

консультацій 

За графіком Методист  

11 У методичному кабінеті і в 

бібліотеці з метою поширення 

передового досвіду, новинок 

методичної літератури, досягнень 

педагогіки, психології, техніки і 

технології організувати постійно 

діючі  тематичні виставки  

Січень 

2021 

 Червень 

2021 

Методист, 

служба НТПІ 
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13 Запроваджувати в практику 

індивідуальної методичної роботи 

складання анотованих покажчиків 

опрацьованої літератури, 

періодичних видань 

З вересня Методист, 

бібліотекар 

 

14 Залучити педагогічних 

працівників навчального закладу 

до проведення конкурсів  

За планом Методист, 

адміністрація 
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ОХОРОНА ПРАЦІ ТА  

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

        Згідно із Законом України "Про охорону праці" та типовим положенням 

"Про службу охорони праці" служба охорони праці Лозівського центру 

професійної освіти Харківської області  створена роботодавцем для організації 

виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-

економічних та лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на 

запобігання нещасних випадків, професійних захворювань серед учасників 

навчально-виховного процесу. 

        В закладі затверджені положення: "Про службу охорони праці", "Про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності", "Про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу".  Створені  комісії по 

навчанню та перевірці знань з охорони праці, програми навчання, плани-

графіки проведення навчання, білети по перевірці знань. Розроблена  

документація з питань дотримання безпеки та охорони праці відповідно до 

вимог нормативних документів. Розроблені та затверджені програми вступного 

та первинного інструктажу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 

для учнів та програми вступного та первинного інструктажу з питань охорони 

праці для працівників.  

        Відповідно до вимог законодавства, з працівниками та учнями центру 

проводяться інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Служба охорони праці закладу систематично контролює дотримання чинного 

законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання 

працівниками посадових обов'язків з питань охорони праці. 
№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

І квартал 

1 Методична допомога щодо 

організації роботи з БЖД учасників 

навчально-виховного процесу на 

новий навчальний рік 

Протягом 

місяця 

Ігнатенков Ю.О.  

2 Взяти під контроль проведення 

вступного  інструктажу з БЖД для 

учнів центру 

(новоприйнятих) 

Вересень Ігнатенков Ю.О.  

3 Взяти під контроль дотримання 

працівниками вимог законів та 

інших нормативно-правових актів 

Постійно Ігнатенков Ю.О.  

4 Підготовка поточної інформації 

наказів з питань охорони праці та 

БЖД 

Протягом 

місяця 

Ігнатенков Ю.О.  

5 Виконати обхід гуртожитку До 23.09.2021 Ігнатенков Ю.О.  

6 Провести практичне заняття з 

евакуації працівників та учнів центру 

у випадку пожежі та аварійної 

ситуації 

24 вересня 

2021 

Ігнатенков Ю.О.  

7 Планування роботи на квартал Кінець Ігнатенков Ю.О.  



 128 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

кварталу 

8 Підготовка поточної інформації та 

наказів з питань охорони праці та 

БЖД 

Протягом 

місяця 

Ігнатенков Ю.О.  

9 Здійснювати постійний контроль за 

виконанням нагляду та 

експлуатацією будівель та споруд 

відповідно до Правил обстеження, 

оцінки технічного стану та 

паспортизації виробничих будівель і 

споруд. 

Постійно Ігнатенков Ю.О.  

10 Звітування з охорони праці: 

 Оперативна інформація. 

 Заходи щодо виконання в м. 

Лозова регіональної Програми 

поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого 

середовища в Харківській області 

на 2018-2021рр. 

До 01.10.2021 

(останній день 

місяця) 

Ігнатенков Ю.О.  

11 Звітування з охорони праці: 

 Інформація про стан дитячого 

травматизму з учнями під час 

навчально – виховного процесу 

(в позаурочний час); 

 Нещасні випадки, що сталися з 

учнями, вихованцями, 

студентами під час навчально- 

виховного процесу (в 

позаурочний час); 

 Травматизм у побуті; 

 Травматизм на виробництві. 

До 07.10.2021 Ігнатенков Ю.О.  

12 Взяти під контроль проведення 

періодичних випробувань 

діелектричних засобів захисту 

До 09.10.2021 Ігнатенков Ю.О.  

13 Взяти під контроль проведення 

вступних інструктажів з усіма 

учнями, які прибули на навчання до 

центру. 

 

До 09.10.2021 Ігнатенков Ю.О.  

14 Поновити графік вологого 

прибирання приміщень закладу. 

09.10.2021 Ігнатенков Ю.О.  

15 

 

Звітування з охорони праці: 

 Наявність та працездатність 

технічних засобів 

протипожежного захисту; 

 Проведення замірів опору 

ізоляції електроустановок, 

електропроводки та заземлюючих 

пристроїв; 

 Інформація про пожежі і наслідки 

від них;  

До 16.10.2021 Ігнатенков Ю.О.  
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№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 Інформація про дорожньо - 

транспортну пригоду; 

 Обробка вогнетривким розчином 

дерев’яних конструкцій будівель; 

 Наявність первинних засобів 

пожежогасіння; 

16 Перевірити комплектність аптечок 

по майстерням. 

До 28.10.2021 Ігнатенков Ю.О.  

 Звітування з охорони праці в орган 

управління 

ГУОН: 

- Нещасні випадки, що сталися з 

учнями, вихованцями, студентами 

під час навчально-виховного 

процесу. 

Нещасні випадки, що сталися з 

учнями, вихованцями, студентами в 

позаурочний час. 

До 02.11.2021 Ігнатенков Ю.О.  

Листопад 

17 Підготовка поточної інформації та 

наказів з питань охорони праці та 

БЖД 

Протягом 

місяця 

Ігнатенков Ю.О.  

18 Перевірити журнали інструктажів з 

БЖД у майстрів і викладачів центру. 

        До 

13.11.2021 

Ігнатенков Ю.О.  

19 Зробити ревізію усіх аварійних 

виходів в приміщеннях закладу. 

До 20.11.2021 Ігнатенков Ю.О.  

20 Перевірити комплектність аптечок 

по майстерням. 

До 20.11.2021 Ігнатенков Ю.О.  

21 Надати заявку до Головного 

управління Держпродспожив служби 

в Харківській області. для 

визначення категорії працівників, які 

підлягають попередньому 

(періодичним) медичним оглядам. 

До 27.11.2021 Ігнатенков Ю.О.  

22 Скласти поіменні списки 

працівників, які підлягають 

періодичним медичним оглядам. 

До 27.11.2021 Ігнатенков Ю.О.  

23 Проведення внутрішнього аудиту 

ОП та атестації робочих місць 

Листопад Ігнатенков Ю.О.  

Грудень 

24 Підготовка поточної інформації та 

наказів з питань охорони праці та 

БЖД 

Протягом 

місяця 

Ігнатенков Ю.О.  

25 Розробка (перегляд) положень, 

інструкцій, програм з ОП та БЖД 

Грудень Ігнатенков Ю.О.  

26 Забезпечення підрозділів 

нормативно – правовими актами з 

ОП та БЖД 

Грудень Ігнатенков Ю.О.  

27 Звітування з охорони праці: 

 Інформація про стан дитячого 

травматизму з учнями під час 

До 04.12.2021 Ігнатенков Ю.О.  
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№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

навчально – виховного процесу 

(в позаурочний час); 

 Нещасні випадки, що сталися з 

учнями, вихованцями, 

студентами під час навчально- 

виховного процесу (в 

позаурочний час). 

28 Провести навчання та перевірку 

знань з електробезпеки для 

працівників центру. 

До 25.12.2021 Ігнатенков Ю.О.  

29 Підготувати наказ та скласти заходи 

протипожежної безпеки на період 

Новорічних свят. 

До 24.12.2021 Ігнатенков Ю.О.  

30 Взяти під контроль проведення 

інструктажів з БЖД для учнів центру 

на період зимових канікул. 

До 24.12.2021 Ігнатенков Ю.О.  

31 Планування роботи на квартал Кінець 

кварталу 

Ігнатенков Ю.О.  

Січень 

32 Підготовка поточної інформації та 

наказів з питань охорони праці та 

БЖД. 

Протягом 

місяця 

Ігнатенков Ю.О.  

33 Взяти під контроль проведення 

інструктажів з усіма учасниками 

навчально-виховного процесу 

Січень Ігнатенков Ю.О.  

34 Виконати обхід майстерні кухарів та 

кондитерів і скласти припис. 

Протягом 

місяця 

Ігнатенков Ю.О.  

35 Упорядкування інструкцій з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності. 

Протягом 

місяця 

Ігнатенков Ю.О.  

36 Звітування з охорони праці: 

 Оперативна інформація. 

 7 ТНВ, 1-ПВ, 1-УБ. 

До 05.01.2021 Ігнатенков Ю.О.  

37 Звітування з охорони праці: 

 Інформація про стан дитячого 

травматизму з учнями під час 

навчально – виховного процесу 

(в позаурочний час); 

 Нещасні випадки, що сталися з 

учнями, вихованцями, 

студентами під час навчально- 

виховного процесу (в 

позаурочний час); 

 Травматизм працівників у 

побуті; 

 Травматизм на виробництві;  

 Атестація робочих місць; 

 Інформація про пожежі і 

наслідки від них; 

 Інформація про дорожньо-

транспортну пригоду, яка 

сталася з вини водія; 

До 05.01.2021 Ігнатенков Ю.О.  
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№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 Небезпечні відходи (списання, 

зберігання, утилізація). 

38 Провести інвентаризацію інструкцій 

з охорони праці у керівників 

структурних підрозділів та на 

робочих місцях. 

29.01.2021 Ігнатенков Ю.О.  

Лютий 

39 Підготовка поточної інформації та 

наказів з питань охорони праці та 

БЖД. 

Протягом 

місяця 

Ігнатенков Ю.О.  

40 Взяти під контроль проведення 

інструктажів з усіма учасниками 

навчально-виховного процесу 

Лютий Ігнатенков Ю.О.  

41 Перевірити журнали проведення 

інструктажів з ОП у керівників 

структурних підрозділів. 

Лютий  

2021 

Ігнатенков Ю.О.  

42 Провести інвентаризацію інструкцій 

з охорони праці у керівників 

структурних підрозділів та на 

робочих місцях. 

Лютий 

 2021 

Ігнатенков Ю.О.  

43 Виконати обхід майстерні 

будівельників. 

Лютий  

2021 

Ігнатенков Ю.О.  

44 Виконати обхід харчоблоку центру, 

спортмайданчика та спортивного 

залу. 

Лютий 

 2021 

Ігнатенков Ю.О.  

45 Виконати обхід майстерні 

штукатурів, майстерень швачок, 

електромонтерів та секретарів і 

скласти припис і скласти припис. 

Лютий 

 2021 

Ігнатенков Ю.О.  

46 Методична допомога керівникам 

структурних підрозділів, майстрам 

в/н, викладачам у розробці заходів з 

охорони праці та веденні 

нормативної документації з охорони 

праці 

Лютий 

 2021 

Ігнатенков Ю.О.  

47 Поновити  списки: 

- працівників, що працюють на 

роботах з підвищеною небезпекою; 

-  працівників що мають право на 

роботу на верстатному обладнанні. 

До 02.02.2021 Ігнатенков Ю.О.  

Березень 

48 Підготовка поточної інформації та 

наказів з питань охорони праці та 

БЖД. 

Протягом 

місяця 

Ігнатенков Ю.О.  

49 Взяти під контроль проведення 

інструктажів з усіма учасниками 

навчально-виховного процесу 

Лютий Ігнатенков Ю.О.  

50 Перевірити евакуаційні виходи та 

наявність схем евакуації в 

приміщеннях закладу. 

Березень 2021 Ігнатенков Ю.О.  

51 Розробка, спільно з іншими 

підрозділами навчального закладу, 

Березень 2021 Ігнатенков Ю.О.  
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№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

комплексних заходів для підвищення 

існуючого рівня ОП та БЖД 

52 Планування роботи на квартал. Кінець 

кварталу 

Ігнатенков Ю.О.  

Квітень 

53 Підготовка поточної інформації та 

наказів з питань охорони праці та 

БЖД. 

Протягом 

місяця 

Ігнатенков Ю.О.  

54 Звітування з охорони праці в орган 

управління 

ГУОН: 

- Нещасні випадки, що сталися 

з учнями, вихованцями, 

студентами під час навчально-

виховного процесу. 

- Нещасні випадки, що сталися 

з учнями, вихованцями, 

студентами в позаурочний 

час. 

До 01.04.2021 

(останній день 

місяця) 

Ігнатенков Ю.О.  

55 Звітування з охорони праці в орган 

управління УПСЗН: 

- Оперативна інформація про 

стан роботи з питань охорони 

праці. 

- Оперативна інформація 

атестація робочих місць. 

Звітування з охорони праці в орган 

управління 

ГУОН: 

- Інформація про пожежі і 

наслідки від них. 

- Інформація про дорожньо - 

транспортну пригоду з вини 

водія. 

- Травматизм на виробництві. 

- Травматизм у побуті. 

- Інформація про стан дитячого 

травматизму з учнями під час 

навчально-виховного процесу. 

- Інформація про стан дитячого 

травматизму з учнями 

позаурочний час.  

Звітування з охорони праці в орган 

управління 

ЦО: 

- Донесення про наявність та 

обсяги накопичення місцевих 

та об’єктових матеріальних 

резервів районів, міст. 

Звіт про стан системи оповіщення і 

зв’язку цивільного захисту. 

До 05.04.21р. Ігнатенков Ю.О.  

56 Взяти під контроль проведення Квітень 2021 Ігнатенков Ю.О.  
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№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

інструктажів з БЖД для учнів центру 

на період травневих свят. 

57 Виконати обхід спортивного залу, 

спортивного майданчика та території 

центру. 

Квітень 

 2021 

Ігнатенков Ю.О.  

58 Провести тиждень охорони праці. Квітень  

2021 

Ігнатенков Ю.О.  

59 Організувати роботу по відвідуванню 

екскурсії до пожежної частини міста. 

Квітень  

2021 

Ігнатенков Ю.О.  

60 Провести практичне відпрацювання 

плану евакуації працівників та учнів 

закладу. 

Квітень  

2021 

Ігнатенков Ю.О.  

61 Звітування з охорони праці в орган 

управління 

ЦО: 

Звіти про організацію проведення 

навчань, тренувань на об’єктах. 

Через 10 днів 

після 

проведення 

Квітень 2021р. 

Ігнатенков Ю.О.  

62 Взяти під контроль проведення 

періодичних випробувань 

діелектричних засобів захисту 

До 09.04.2021 Ігнатенков Ю.О.  

63 Звітування з охорони праці в орган 

управління 

ГУОН: 

- Нещасні випадки, що сталися 

з учнями, вихованцями, 

студентами під час навчально-

виховного процесу. 

- Нещасні випадки, що сталися 

з учнями, вихованцями, 

студентами в позаурочний 

час. 

До 01.05. 2021 

(останній день 

місяця) 

Ігнатенков Ю.О.  

Травень 

64 Підготовка поточної інформації та 

наказів з питань охорони праці та 

БЖД. 

Протягом 

місяця 

Ігнатенков Ю.О.  

65 Взяти під контроль проведення 

інструктажів з усіма учасниками 

навчально-виховного процесу 

Травень Ігнатенков Ю.О.  

66 Методична допомога керівникам 

структурних підрозділів, майстрам 

в/н, викладачам у розробленні 

заходів з охорони праці та веденні 

нормативної документації. 

Травень  

2021 

Ігнатенков Ю.О.  

67 Упорядкування журналів видачі 

інструкцій. 

Травень 2021 Ігнатенков Ю.О.  

68 Виконати обхід підвалів приміщень 

центру. 

Травень 2021 Ігнатенков Ю.О.  

69 Провести перевірку знань з питань 

БЖД серед усіх працівників центру 

(раз на три роки) 

Травень 2021 Ігнатенков Ю.О.  

70 Організувати роботи щодо 

визначення готовності закладу до 

До 07.05.2021 Ігнатенков Ю.О.  
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№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

нового навчального року. 

71 Скласти наказ про підготовку 

закладу до нового 2020 – 2021 

навчального року 

До 21.05.2021 Ігнатенков Ю.О.  

72 Звітування з охорони праці в орган 

управління 

ГУОН: 

- Нещасні випадки, що сталися 

з учнями, вихованцями, 

студентами під час 

навчально-виховного 

процесу. 

Нещасні випадки, що сталися з 

учнями, вихованцями, студентами в 

позаурочний час. 

До 01.06. 2021 

(останній день 

місяця) 

Ігнатенков Ю.О.  

Червень 

73 Підготовка поточної інформації та 

наказів з питань охорони праці та 

БЖД 

Протягом 

місяця 

Ігнатенков Ю.О.  

74 Взяти під контроль проведення 

інструктажів з усіма учасниками 

навчально-виховного процесу 

Червень Ігнатенков Ю.О.  

75 Звітування з охорони праці: 

 Стан паспортизації будівель, 

споруд, інженерних мереж. 

До 05.06.2021 Ігнатенков Ю.О.  

76 Звітування з охорони праці в орган 

управління ЦО: 

- Донесення про наявність та 

обсяги накопичення місцевих 

та об’єктових матеріальних 

резервів районів, міст. 

 

До 08.06.2021 Ігнатенков Ю.О.  

77 Провести випробування на 

надійність та оцінку безпечності 

експлуатації: 

 малих форм, допоміжних  

будівель, поверхонь тротуарів 

та бордюрів тощо; 

 водогрійок; 

 каналізації та 

водопостачання; 

 обладнання майстерень 

кухарів, кондитерів; 

 спортивного інвентарю та 

обладнання; 

 обладнання харчоблоку; 

 верстатів; 

 корпусів та ізоляції обмоток 

зварювальних 

трансформаторів; 

 обладнання майстерень 

До  22.06.2021 

 

Ігнатенков Ю.О.  
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№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

швачок та кравців; 

 опосвідчення стану безпеки 

електроустановок споживачів. 

78 Проведення огляду навчальних 

кабінетів, майстерень та оформлення 

актів-дозволів на проведення занять 

До 30.06.2021 Ігнатенков Ю.О.  

79 Взяти під контроль проведення 

замірів опору ізоляції 

електроустановок закладу 

До 29.06.2021 Ігнатенков Ю.О.  

80 Розробка (перегляд) інструкцій, з ОП 

та БЖД 

Червень Ігнатенков Ю.О.  

81 Забезпечення підрозділів 

нормативно – правовими актами з 

ОП та БЖД 

Червень Ігнатенков Ю.О.  

82 Планування роботи на квартал Кінець 

кварталу 

Ігнатенков Ю.О.  

83 Звітування з охорони праці в орган 

управління 

ГУОН: 

- Нещасні випадки, що сталися 

з учнями, вихованцями, 

студентами під час 

навчально-виховного 

процесу. 

- Нещасні випадки, що сталися 

з учнями, вихованцями, 

студентами в позаурочний 

час. 

До 01.07. 2021 

(останній день 

місяця) 

Ігнатенков Ю.О.  

Липень 

84 Підготовка поточної інформації та 

наказів з питань охорони праці та 

БЖД. 

Протягом 

місяця 

Ігнатенков Ю.О.  

85 Звітування з охорони праці в орган 

управління УПСЗН: 

- Оперативна інформація про 

стан роботи з питань охорони 

праці. 

- Оперативна інформація 

атестація робочих місць. 

Звітування з охорони праці в орган 

управління 

ГУОН: 

- Інформація про пожежі і 

наслідки від них. 

- Інформація про дорожньо - 

транспортну пригоду з вини 

водія. 

- Травматизм на виробництві. 

- Травматизм у побуті. 

- Інформація про стан дитячого 

травматизму з учнями під час 

навчально-виховного процесу. 

До 05.07.2021 Ігнатенков Ю.О.  
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№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

- Інформація про стан дитячого 

травматизму з учнями 

позаурочний час.  

Звітування з охорони праці в орган 

управління 

ЦО: 

- Звіт про стан системи 

оповіщення і зв’язку 

цивільного захисту. 

86 Організувати роботу комісії з 

визначення готовності закладу до 

нового навчального року та скласти 

Акт. 

До 30.07.2021 Ігнатенков Ю.О.  

Серпень 

87 Підготовка поточної інформації та 

наказів з питань охорони праці та 

БЖД. 

Протягом 

місяця 

Ігнатенков Ю.О.  

88 Оформити Акт готовності  закладу до 

нового навчального року. 

До 03.08.2021 Ігнатенков Ю.О.  

89 Погодити Акт  готовності  закладу до 

нового навчального року з Головним 

управлінням 

Держпродспоживслужби в 

Харківській області.  

Надати перелік документів згідно 

модулю готовності ПТНЗ. 

До 08.08.2021 Ігнатенков Ю.О.  

90 Звітування з охорони праці: 

 Проведення замірів опору ізоляції 

електроустановок; 

 Обробка вогнетривким розчином 

дерев’яних конструкцій. 

 Котельні установки 

До 15.08.2021 Ігнатенков Ю.О.  

91 Погодити Акт  готовності  закладу до 

нового навчального року  в 

Головному управлінні освіти та 

науки. 

До 29.08.2021 Ігнатенков Ю.О.  

92 Звітування з охорони праці в орган 

управління 

ГУОН: 

- Нещасні випадки, що сталися 

з учнями, вихованцями, 

студентами під час навчально-

виховного процесу. 

- Нещасні випадки, що сталися 

з учнями, вихованцями, 

студентами в позаурочний 

час. 

До 01.09.2021 

(останній день 

місяця) 

Ігнатенков Ю.О.  
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ЗАХОДИ 
з підготовки Лозівського центру професійної освіти  

Харківської області до роботи  

в новому 2021/2021 навчальному році  
 

№ 

з/п 
Види робіт 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 
1. Розробити та затвердити план заходів щодо 

підготовки закладу освіти до 2020/2021 

навчального року та роботи в осінньо-

зимовий період 2020/2021 років 

До 15.06.2021     Ігнатенков Ю.О.  

2. Надати до Центру МТЗ  копії: 

-плану заходів щодо підготовки закладу 

освіти до 2021/2021 навчального року та 

роботи в осінньо-зимовий період 2021/2021 

років;  

–наказу про підготовку матеріально-

технічної бази закладу освіти до 2021/2021 

навчального року та роботи в осінньо-

зимовий період 2021/2021 років;  

–наказу про призначення відповідального за 

проведення замірів обсягів ремонтних 

робіт, виконаних підрядними організаціями 

До 19.06.2021 Ігнатенков Ю.О.  

3. Надавати до Центру МТЗ  інформацію щодо 

використання коштів на будівництво, 

реконструкцію,капітальний ремонт об'єктів, 

що фінансуються за рахунок  обласного 

бюджету 

Щомісяця до 3 

числа протягом 

2021 року 

Авраменко В.М.  

4. Забезпечити підготовку теплового 

господарства закладу освіти до 

опалювального сезону  2021/2021 років 

відповідно до вимог Правил підготовки 

теплових господарств до опалювального 

періоду, затверджених наказом 

Міністерства палива та енергетики України 

та Міністерства житлово-комунального 

господарства України від 10.12.2008 № 

620/378, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 31 грудня 2008 року за № 

1310/16001 

До 22.08.2021 Романенко С.Л.  

5. Провести спільно з представником 

Управління Державної інспекції 

енергетичного нагляду України у 

Харківській області комісійну перевірку 

готовності теплового господарства закладів 

освіти до роботи в опалювальний період 

До 20.08.2021 Романенко С.Л.  
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№ 

з/п 
Види робіт 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

2021/2021 років із отриманням відповідних 

актів 

6. Отримати акти готовності на внутрішньо 

будинкові системи опалення до 

опалювального сезону 2021/2021 років за 

формою, наведеною у додатку 4 Правил 

підготовки теплових господарств до 

опалювального періоду, затверджених 

наказом Міністерства палива та енергетики 

України та Міністерства житлово-

комунального господарства України від 

10.12.2008 № 620/378, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 31 грудня 

2008 року за № 1310/16001 

 

До 17.08.2021 Романенко С.Л.  

7. Розробити та затвердити план енерго-

зберігаючих заходів на 2021 рік, 

спрямованих на зменшення витрат 

енергоресурсів 

До 18.06.2021 Ігнатенков Ю.О.  

8. Забезпечити виконання вимог статі 392 

Закону України № 3038-VI  «Про 

регулювання  містобудівної діяльності» 

щодо проведення поточного огляду,  

періодичного обстеження  та паспортизації 

закладу освіти 

Постійно 

 

Мар’єнко М.М.  

9. Провести обробку вогнетривким розчином 

дерев’яних конструкцій горищних 

приміщень за індивідуальним планом 

закладу освіти 

Протягом 

2021/2021 років 

Романенко С.Л. 

 

 

10. Провести обстеження протипожежного 

стану всіх будівель, перевірити роботу 

автоматичних систем протипожежного 

захисту, справність технічних засобів 

пожежогасіння 

До 

07.08.2021 

Ігнатенков Ю.О. 

Романенко С.Л. 

 

11. Проведення випробування електричного 
обладнання верстатів у навчальних 

майстернях 

до 07.08.2021 Ігнатенков Ю.О.  

12. Здійснення перевірки систем заземлення 

(занулення) на відповідність діючим 
вимогам, отримання актів за встановленою 

формою 

до 10.08.2021 Ігнатенков Ю.О.  

13. Проведення опосвідчення стану безпеки 

електроустановок споживачів 
 

до 10.08.2021 Ігнатенков Ю.О.  

14. Проведення випробування спортивних 

снарядів та ігрового обладнання на міцність 
кріплення й надійність експлуатації 

до 10.08.2021 Савін О.В.  
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№ 

з/п 
Види робіт 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

15. Отримати дозвіл органів державного 
нагляду (ГУ Держпродспоживслужби у 

Харківській області, ГУ ДСНС України у 

Харківській області)  на початок 2021/2021 
навчального року. 

до 10.08.2021 Романенко Р.М.  

   
РЕМОНТ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ МАЙСТЕРЕНЬ 

15 Майстерня електромонтерів: 

- фарбування робочих місць, 

- фарбування підлоги 

червень, липень Мікула М.Б.  

16 Майстерня електрозварників № 1: 

- ремонт бетонної підлоги цементно-

піщаною сумішшю 

червень Луговий В.І.  

17 

 

 

 

 

 

 

Майстерня кухарів - кондитерів: 

- фарбування підлоги в класах кухарів, 

кабінету, коридорі 

- часткове фарбування решіток 

електричних плит 

- шпаклювання стелі 

- частковий ремонт кабінету майстрів 

червень Безверхня Н.О. 

Галаган В.О. 

 

 

18 Майстерня верстатників № 1: 

- мийка верстатів, мийка вікон 

червень Дейко Н.І.  

- генеральне прибирання 

19 Майстерня штукатурів: 

- ремонт підлоги 

червень Задорожна Н.С.  

- фарбування опалювальних радіаторів 

та труб 

- часткове фарбування стін 

- опорядження мийки для рук 

20 Майстерня кравців: 

- ремонт швейних машин 

червень-січень Августова І.Ф.  

- заміна ламп освітлення в майстерні 

- генеральне прибирання 

21 Майстерня трактористів: 

- натягнення сітки 

червень Возний О.І. 

Мікула Б.І. 

 

- генеральне прибирання 

22 Майстерня електрозварників № 2: 

- ремонт бетонної підлоги цементно-

піщаною сумішшю 

червень Луговий В.І.  

- придбання та заміна нових ламп 

освітлення в майстерні 

- відновлення учбових стендів зварних 

зразків 

23 Майстерня слюсарів: червень Люлька Л.О.  

 - фарбування підлоги  

-фарбування слюсарних тисків 

-покриття мастилом слюсарних столів 

- генеральне прибирання 

РЕМОНТ БЛОКУ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

24 Фарбування сходів лівої та правої 

сторони 

червень-липень Потапова Г.В.  
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25 Кабінет № 4: 

- підклеювання шпалер; 

- фарбування дверей; 

- шпаклювання стелі підсобного 

приміщення.  

 

 

червень Безпальченко Н.Є.  

26 Кабінет № 5: 

- миття вікон; 

- генеральне прибирання 

червень Азарова Л.І.  

27 Кабінет № 7: 

- проведення  профілактичної чистки 

апаратного забезпечення ПК; 

налагодження програмного 

забезпечення ПК; встановлення нового 

програмного забезпечення відповідно до 

нової навчальної програми   

червень Кравченко С.І.  

- проведення чистки клавіатур всіх ПК 

- генеральне прибирання всього 

кабінету 

-підклеювання лінолеуму на підлозі 

- організувати заміну перегорілих ламп 

освітлення всього кабінету 

- ремонт меблів (закрутити відсутні 

болти на партах); поновлення написів з 

номерами робочих місць 

28 Кабінет № 15: червень Бабич О.П.  

- фарбування парт та стільців 

- фарбування вікон, дверей 

- фарбування підлоги підсобного 

приміщення 

- піклеювання шпалер 

29 Кабінет № 16: 

- підклеювання шпалер 

червень Аносова О.З.  

- фарбування дверей, вікон, підвіконь 

- ремонт парт 4 шт. 

- миття вікон 

- пошиття штор на вікна 

30 Кабінет № 18: 

- фарбування дверей, підлоги, підвіконь 

 

червень Кузнецова Н.В.  

31 Кабінет № 20: 

- фарбування учнівських парт 

червень Климчак В.Ф.  

- фарбування підлоги 

32 Кабінет № 21: 

- підклеювання шпалер 

- фарбування опалювальних радіаторів, 

дверей 

- придбання стендів  

червень Шапочка Н.О.  

Кабінет № 22: 

-фарбування  вікон, парт 

червень Онацька І.В.  

-поклейка шпалер 

-побілка стелі 

- пересаджування квітів у нові вазони 
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33 Кабінет № 23:         червень Гавричков М.В.  

- ремонт парт, стільців 

- генеральне прибирання кабінету 

- фарбування стільців, парт 

- покласти лінолеум 

 

34 Кабінет № 17: червень Волошенко О.М.  

- фарбування дверей, стільців, 

учнівських парт 

- ремонт робочих місць, учнівських 

столів 

- заміна шпалер 

 

35 

 
Кабінет № 24: 

- фарбування учнівських парт 

червень Чорноштан В.М.  

- оформлення кабінету тематичними 

плакатами 

- ремонт та фарбування  стіни біля 

опалювальних радіаторів 

36 Кабінет № 25: 

- підклеювання шпалер 

червень Семенюк І.О.  

- фарбування дверей, вікон 

- фарбування учнівських парт, стільців 

37 Кабінет № 26: 

- фарбування підвіконня, дверей  

- фарбування учнівських парт, стільців 

червень Онишко І.В.  

РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ТА СПОРТМАЙДАНЧИКУ Оновлення стендів 

38 Генеральне прибирання підсобних 

приміщень, роздягалень 

червень Савін О.В.  

39 Підготовка території спортмайданчика 

та його обладнання 

червень Савін О.В.  

40 Заміна ламп освітлення спортивної зали червень Савін О.В.  

41 Ремонт спортивного інвентарю червень Савін О.В.  

42 Ремонт захисної сітки на вікнах 

спортивної зали 

червень Савін О.В.  

43 Фарбування підлоги спортивної зали червень Савін О.В.  

44 Фарбування обладнання 

спортмайданчика 

червень Савін О.В.  

РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ Ремонт 2-го поверху коридору: 

45 ремонт сходів(побілка, фарбування 

панелей) 

червень-липень Лаптош З.І.  

46 часткове фарбування панелей, підлоги 

та плінтусів в холі (І поверх); 

фарбування підлоги, стін  спортивної 

зали; 

фарбування підлоги (ІІ-ІІІ поверх); 

фарбування всіх дверей кімнат, 

туалетів, душових; 

 

червень-липень Лаптош З.І.  
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47 Ремонт в кімнатах № 54, 59 

(наклеювання шпалер, фарбування 

дверей, побілка стелі) 

червень-липень Лаптош З.І.  

48 часткова побілка стелі в деяких 

кімнатах 

червень-липень Лаптош З.І.  

49 Ремонт в душовій на ІІ та ІІІ поверсі 

(побілка стін та стелі) 

червень-липень Лаптош З.І.  

ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ  

50 Заміна батареї опалення у 71 кімнаті 

гуртожитку -  1 шт. 

до 01.09.2020 Потапова Г.В.  

51 Заміна труби опалення в актовій залі - 1 

шт. 

до 01.09.2020 Потапова Г.В.  

52 Заміна сгонів на трубах опалення ІІ 

поверх гуртожитку (кухня) - 2 шт. 

до 01.09.2020 Потапова Г.В.  

53 Ревізія та обслуговування засувок і 

кранів у підвалах гуртожитку, 

навчального корпусу 

до 01.09.2020 Потапова Г.В.  

54 Повірка теплового лічильника 

гуртожитку 

до 01.09.2020 Потапова Г.В.  
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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

   

Для розв’язання проблеми підготовки та ефективного використання 

робітничих кадрів у різних галузях економіки міста і району визначальним є 

встановлення балансу «попит-пропозиція», а також підвищення якості 

підготовки робітничих кадрів.  Важливу роль у вирішенні кадрового питання 

відіграє профорієнтаційна робота, над удосконаленням якої працює Лозівський 

професійний ліцей. 

 

План заходів 

щодо організації профорієнтаційної роботи 

 
№ Зміст заходів Дата проведення Відповідальний 

1. Кількісний і якісний аналіз прийнятого 

контингенту учнів, анкетування 

першокурсників для визначення якості та 

результативності профілактичної роботи   

Вересень 

2021 

Заст. директора  

з НВихР 

Практичний 

психолог  

 

2. Моніторинг ефективних форм 

профорієнтаційної роботи  

за минулий період 

Вересень 

2021  

Заст. директора  

з НВихР 

Практичний 

психолог  

 

3. Ревізія контингенту загальноосвітніх 

шкіл міста  

та районів з метою визначення 

потенціалу майбутнього набору учнів   

Жовтень  

2021 

Заст. директора  

з НВихР 

Практичний 

психолог  

 

4. Корективи номенклатури професій Жовтень  

2021 

Заст. директора  

з НВирР 

6. Укладання угод на співпрацю 

з школами міста і районів області 

Листопад 

2021 

Заст.директора  

з НВирР 

7. Закріплення працівників ліцею  

за  школами міста та районів області для 

проведення профорієнтаційної роботи 

серед школярів  

Грудень 

2021 

Заст. директора 

 з НВихР, заст. 

директора 

 з НВирР, старший 

мастер 

8. Оновлення відеороликів і 

мультимедійний презентацій  

за професіями 

Січень – лютий 

2021 

Голови 

методкомісій   

9. Оформлення веб-сторінок 

з робітничих професій 

Березень 

2021 

Часовська О.О 

10. Організація і проведення виставки 

технічної творчості 

Березень 

2021 

Старший майстер 

11. Співпраця із ЗМІ з питань профорієнтації 

(преса, радіо, телебачення)  

Вересень – серпень 

2021/2021 

Адміністрація 

12. Виготовлення рекламних буклетів та 

оголошень  

Березень – квітень 

2021 

Адміністрація 

13. Проведення Дня відкритих дверей:  

- виставка технічної творчості,    

- екскурсія по навчальним кабінетам і 

майстерням ліцею,         - демонстрація 

відеороликів,               - конкурси 

квітень 

2021 

   Адміністрація,        

старший майстер,            

методист,  

заст. директора 

 з НВихР 
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№ Зміст заходів Дата проведення Відповідальний 

професійної майстерності,                                        

- виступи художніх колективів 

14. Призначення складу приймальної комісії  Травень 

2021 

Адміністрація 

15. Організація роботи приймальної комісії Травень 

2021 

Адміністрація 

16. Відвідування представників ліцею 

навчальних закладів міста та області з 

профорієнтаційними заходами згідно з 

закріпленням 

(з використанням сучасних 

інформаційно–комунікаційний 

технологій). Співпраця із районними 

Центрами зайнятості, участь у ярмарках 

професій 

 з роботодавцями 

Квітень –травень 

2021 

Адміністрація 

17. Виставлення інформаційних стендів на 

території міста 

Травень – серпень 

2021 

Приймальна 

комісія 

18. Розклейювання рекламних оголошень на 

території міста  

та районів області 

Травень – серпень  

2021 

Приймальна 

комісія 

19. Залучення до профорієнтаційної роботи 

учнів ліцею 

На протязі року Керівники груп 

20. Формування навчальних груп, підготовка 

наказу про зарахування учнів 

Серпень  

2021 

Заст.директора 

 з НВирР 

21. Проведення зборів батьків та учнів 1 

курсу та груп ТН 

Серпень 

2021 

Адміністрація 

З метою профорієнтації Лозівський центр професійної освіти Харківської 

області традиційно проводить Дні відкритих дверей, бере участь у щорічних 

Ярмарках професій, широко залучає до висвітлення подій у закладі місцеві ЗМІ, 

а також рекламує у засобах масової інформації власні освітні послуги. Крім 

того, для ефективного проведення профорієнтаційної роботи серед школярів 

міста та районів у 2020/2021 навчальному році за загальноосвітніми школами 

закріплено таких педагогічних працівників: 

 

 

                                                  м.ЛОЗОВА 

                         Школа 

 

Прізвища, ініціали працівників 

Лозівська ЗОШ № 1 Савін О.В. 

Лозівська ЗОШ № 3 Августова І.Ф. 

Лозівський ліцей № 4 Безпальченко Н.Є. 

Лозівська ЗОШ № 7 Онишко І.В. 

Лозівський НВК ЗНЗ-ДНЗ № 8 

 

Бабич О.П. 

Харуба Т.П. 

Лозівський НВК ЗНЗ-ДНЗ № 10 Безверхня Н.О. 

Лозівська ЗОШ № 11 Аносова О.З. 

Лозівська ЗОШ № 12 Луговий В.І. 

Панютинська ЗОШ № 1 

 

Файда  Л.А. 

Хохлова О.Г. 



 145 

Панютинська ЗОШ № 2 Файда  Л.А. 

Хохлова О.Г. 

Домаська ЗОШ  Гавричков М.В. 

Краснопавлівський багатопрофільний 

ліцей 

Кравченко С.І. 

Часовська О.О. 

Краснопавлівський НВК Волошенко О.М., Безверхня Н.О. 

Катеринівська ЗОШ Власенко С.В. 

Новоіванівська ЗОШ Бабич О.П. 

 

                                      ЛОЗІВСЬКИЙ РАЙОН 

                      Школа 

 

   Прізвища, ініціали працівників 

Артільський НВК  

Семенюк І.О. 

Рибкіна А.М. 

Катунін С.В. 

Звіздак Г.І. 

Мікула М.Б. 

Мікула Б.І. 

Шапочка Н.О. 

Чорноштан В.М. 

Романенко Р.М. 

Кузнецова Н.В. 

Росоха І.М. 

Бунаківский НВК 

Єлизаветівський НВК 

Кінненська ЗОШ 

Комсомольський НВК 

Миколаївський НВК 

Надеждівський НВК 

Орільський НВК 

Павлівська ЗОШ 

Перемозька ЗОШ 

Петровський НВК 

Полтавський НВК 

Садовська ЗОШ 

Смирнівський НВК 

Тихопільська ЗОШ 

Царедарівський НВК 

Чернігівський НВК 

Шатівський НВК 

Яковлівський НВК 

Орільський аграрно-технологічний 

ліцей 
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БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ РАЙОН 

                         Школа 

 

Прізвища, ініціали працівників 

ЗОШ с. Петрівське   

 

 

Галаган В.О. 

Задорожна Н.С. 

Луговий В.І. 

Онацька І.В. 

Тимченко В.Я. 

Августова І.Ф. 

Люлька Л.О. 

Кравченко С.І. 

Климчак В.Ф. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Близнюківський ліцей 

ЗОШ с. Садове  

ЗОШ с. Бурбулатове  

ЗОШ с. Олександрівка  

ЗОШ с. Добровілля  

ЗОШ с. Башилівка   

ЗОШ с. Верхня Самара  

ЗОШ с. Новонадеждине 

ЗОШ с. Алісівка 

ЗОШ с. Семенівка 

ЗОШ с. Острівщина 

ЗОШ с. Софіївка перша 

ЗОШ с. Уплатне 

ЗОШ с. Криштопівка 

ЗОШ с. Самійлівка 

ЗОШ с. Берестове 

ЗОШ с. Миколаївка - ІІ 

ЗОШ с. Олексіївка 

ЗОШ с. Широке 

Лукашівська ЗОШ  

Радгоспівська ЗОШ 

 

 

 

 

                                    САХНОВЩИНСЬКИЙ РАЙОН 

                          Школа 

 

Прізвища, ініціали працівників 

Аполлонівська ЗОШ  

 

 

Усовниченко Л.О. 

Азарова Л.І. 

Возний О.І. 

Росоха Н.Г. 

Тимчерова Л.П. 

Лозова Т.Ф. 

Петченко Л.В. 

Ігнатенкова Т.П. 

 

Багаточернещинське ЗОШ 

Великобучківська ЗОШ 

Володимирівська ЗОШ 

Гришівська ЗОШ 

Дубогрядська ЗОШ 

Жовтнева ЗОШ 

Катеринівський НВК 

Костянтинівська ЗОШ 

Лебедівська ЗОШ 

Лигівський НВК 

Новоалександрівська ЗОШ 

Новочернещинська ЗОШ 
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Огіївський НВК 

Олійниківська ЗОШ 

Сахновщинська гімназія 

Сахновщинська ЗОШ № 2 

Тавежнянська ЗОШ 

Шевченківська ЗОШ 

 

Для координації керівництва і здійснення контролю за 

профорієнтаційною роботою закріпити заступника директора з навчально-

виробничої роботи Романенко Р.М. 
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ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА 

 НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1.  Надання послуг з проживання в 

гуртожитку стороннім особам 

Постійно Лаптош З.І.  

2.  Надання освітніх послуг на підготовку 

кваліфікованих робітників з професії 

«Перукар» 

Постійно Романенко 

Р.М. 

 

3.  Надання освітніх послуг на 

підготовку кваліфікованих 

робітників з професії «Зварник» 

Постійно Романенко 

Р.М. 

 

4.  Надання перукарських послуг Постійно ПетченкоЛ.В.  

5.  Надання послуг з пошиву та ремонту 

одягу 

Постійно ПетченкоЛ.В.  

6.  Виконання замовлень на 

виготовлення кондитерської 

продукції 

Постійно ПетченкоЛ.В.  

7.  Виготовлення виробів з металу (з 

матеріалу замовника) 

Постійно ПетченкоЛ.В.  
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