
II. ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1 

Зробити ретельний аналіз успішності учнів за 2018-

2019 н.р. та підготувати наказ «Про підготовку та 

організований початок 2019-2020 н.р.» 

Серпень 
директор 

заступники 

2 

Продовжити роботу щодо оновлення матеріально-

технічної бази ліцею до вимог державних стандартів 

з конкретних професій. 

Протягом 

року 

Директор, 

заступники, 

майстер 

3 

Розробити та затвердити навчально-плануючу 

документацію: 

- поурочно-тематичні плани 

- графіки проведення ДПА та ДКА 

- переліки пробних кваліфікаційних робіт 

- переліки тем дипломних робіт 

 

До 1 вересня, 

 

За 10 днів до 

ДПА, ДКА 

Директор, 

заступник 

директора з 

НВР, 

викладачі-

предметники 

4 
Забезпечити неухильне дотримання порядку 

проведення ДПА, ДКА учнів. 
За графіком 

Директор, заст. 

директора з НВР 

5 
Провести директорські контрольні роботи з 

теоретичних предметів. 

Листопад, 

березень 

Заст. директора 

з НВР 

6 

Провести вивчення пізнавальних інтересів та 

нахилів учнів для реалізації принципу диференціації 

та індивідуалізації навчання 

до 13 вересня  

Директор,  

заст. директора 

з НВР 

7 Скласти графік проведення предметних тижнів. Серпень Заст. директора 

8 
Скласти графік проведення консультацій для 

підготовки з ДПА. 

за місяць до 

ДПА 

Заст. директора 

з НВР 

9 

Підготувати наказ «Про визначення основного 

предмета педнавантаження згідно тарифікації на 

2019-2020 навчальний рік.» 

Вересень директор 

10 
Провести моніторинг якості знань учнів 1 курсу з 

загальноосвітньої підготовки. 

Вересень, 

Грудень, 

Травень 

заст. директора 

з НВР 

11 

З метою гідного вшанування пам’яті жертв 
геноциду українського народу, належної організації 

заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів провести 

загальноукраїнську акцію «Засвіти свічку». 

Листопад 

заступник 

директора з 

НВхР 

 

12 

З метою запобігання нещасним випадкам під час 

навчання та проведення позаурочної роботи  

розробити заходи з проведення Дня охорони праці. 

до 26.04. 
Майстри в/н, 

 

13 

Згідно річного плану роботи НМЦ ПТО приймати 

участь у роботі регіональних, обласних методичних 

об’єднань з  предметів загальноосвітньої та 

професійно-теоретичної підготовки.  

За графіком 

НМЦ 

голови метод. 

комісій 

14 

Провести вивчення пізнавальних інтересів та 

нахилів учнів для реалізації принципу диференціації 

та індивідуалізації навчання: 

 створити банк пізнавальних інтересів, нахилів та 

можливостей учнів 

 вивчити пропозиції учнів щодо покращення їх 

    подальшого навчання 

 розробити пам’ятки для учнів з організації 

   навчально-пізнавальної діяльності 

Вересень 

Заступники 

директора, 

практичний 

психолог 

15 
Провести перший етап Всеукраїнських предметних 

олімпіад. 
Жовтень заст. дир. з НВР 



16 
Здійснення суворого контролю за відвідуванням 

занять учнями. 
Щоденно 

Заст. з НВхР 

майстри в/н 

кл. керівники 

17 

З метою сприяння утвердженню державного статусу 

української мови, піднесення її престижу серед 

учнівської молоді, вихованню пошани до культури і 

традицій українського народу провести 1 етап  XVІІ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика та прийняти участь у регіональному  (2 

етапі). 

Листопад Викладач ПТНЗ 

18 

Невідкладно виконувати: 

-  Інструкцію з ведення класного журналу учнів 5-11 

(12)-х  класів загальноосвітніх навчальних закладів  

(наказ МОНУ № 496 від 03.06.08); 

- Інструкцію з ведення ділової документації у 

загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів; 

- Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у 

системі загальної середньої освіти (Наказ  МОНУ від 

13.11.2011 № 329); 

- Інструкцію про переведення та випуск учнів 

(вихованців) навчальних закладів загальної 

середньої освіти (наказ МОНУ №319 від 14.04.08); 

- Положення про Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра Яцика (наказ МОНУ 

№168 від 13.03.08) 

- Наказ МОНУ №94 від 18.02.08 «Про затвердження 

Положення про державну підсумкову атестацію 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої 

освіти» (із змінами від 12.09.08); 

-  Наказ МОНУ №956 від 22.10.08 «Про заходи щодо 

вдосконалення роботи з фізичного виховання та 

збереження здоров’я школярів у навчальних 

закладах України»; 

- Наказ МОНМС №797 від 27.06.12 «Про 

започаткування щорічної Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з фізичної культури і спорту» 

- Постанову КМУ від 12.07.2004р. №882 «Питання 

стипендіального забезпечення» (із змінами), 

внесеними постановою КМУ від 28.12.2016р. № 

1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»,  

- Постанову КМУ від 28.12.2016 № 1047 «Про 

розміри стипендії у державних та комунальних  

навчальних закладах, наукових установах»,  

-Порядку призначення і виплати стипендії 

затвердженого від 12.07.2004 №882,  

- Постанову КМУ №797 від 08.10.2015 «Про 

внесення змін до постанови КМУ від 05 березня 

2008 р №165» (про встановлення розмірів стипендій 

учнів ПТНЗ з 01.09.2015) 

 

Листів МОН України 

-  Щодо організації та проведення «години 

психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах 

(від 04.07.12 №1/9-488) 

-   Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне 

 

Листопад 

 

Педколектив 



проведення занять у кабінетах природничо-

математичного напряму загальноосвітніх 

навчальних закладів» (від 01.02.12 №1/9-72) 

19 

Застосовувати в роботі методичні посібники серії 

«На допомогу викладачеві ПТНЗ», створених НМЦ 

ПТО, передовий педагогічний досвід 

Протягом 

року 
Педпрацівники 

20 

З метою вивчення та розповсюдження передового 

педагогічного досвіду проводити відкриті уроки з 

предметів загальноосвітньої та професійно-

теоретичної підготовки учнів: 

Зза графіком Голови МК 

21 

Продовжити комплексно-методичне забезпечення 

кабінетів, лабораторій відповідно до державних 

стандартів ПТО та Положення про навчальні 

кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженого наказом МОНУ №601 від 

20.07.2004р. 

Протягом 

року 

Завідувачі 

кабінетами 

22 

Приймати участь у семінарах-практикумах 

хореографічних колективів,  гуртківців художнього 

слова, декоративно-прикладної, технічної та фото 

творчості . 

Жовтень - 

Листопад 

Керівники 

гуртків, 

заступник 

директора з 

НВхР 

23 

Виконання розпорядження голови обласної 

державної адміністрації про заходи щодо 

вшанування пам’яті Тараса Григоровича Шевченка. 

Протягом 

року 

Викладач ПТНЗ 

 

24 

Продовження реалізації  єдиної методичної 

проблеми: «Використання інформації у навчально-

методичному забезпеченні професійної підготовки 

кваліфікованих працівників ».  

Протягом 

року 
Педпрацівники 

25 Проведення відкритих уроків із використанням ІКТ. За графіком Педпрацівники 

26 
Ефективно запроваджувати педагогічні і виробничі 

інновації. 

протягом 

року 
Голови МК 

27 

Залучення учнів до участі у Міжнародному мовно-

літературному конкурсі учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка. 

за планом Викладач ПТНЗ 

28 
Посилити виховний потенціал навчальних 

предметів. 

Протягом 

року 

Викладачі 

предметники 

29 
Провести аналіз бібліотечного фонду підручників за 

2019 рік 
Вересень Бібліотекар 

30 

Провести конференції, уроки, лекції, тематичні 

вечори, присвячені творчості великого Кобзаря, 

конкурси творчих робіт та ілюстрацій до творів; 

оформити тематичні стенди, виставки до річниці від 

дня смерті Т.Г. Шевченка та до річниці першого 

видання «Кобзаря». 

за планом 

Заступник 

директора з 

НВхР, 

Викладач ПТНЗ 

бібліотекар 

31 

Поповнювати експонатами та витворами народних 

умільців краєзнавчу світлицю. 

 

Протягом 

року 
Викладач ПТНЗ 

32 

На відзнаку Дня української писемності та дня 

народження Нестора – Літописця провести тиждень 

української мови, конкурс знавців української мови, 

літературно-музичну композицію, інтелектуальні 

ігри, тематичні уроки, усні журнали, бесіди про 

мову, про визначні постаті України тощо. 

до 09.11 

Викладачі, 

класні 

керівники 

33 
Підвищення кваліфікації педпрацівників у ДІПО 

ІПП УМО,  ДОІППО 

Протягом 

року 
Педпрацівники 



34 

З метою впровадження нових форм роботи з 

учнівською молоддю та розвитку творчих здібностей 

учнів прийняти участь у Всеукраїнській грі з 

англійської мови «Puzzle» у ПТНЗ. 

Грудень-

Лютий 
Викладач ПТНЗ 

35 
 Запровадити проведення години психолога раз на 

місяць для кожної групи 

Протягом 

року  

Практичний 

психолог 

36 

 З метою сприяння у розв’язанні ряду соціально-

педагогічних проблем в учнівському середовищі, 

забезпечити обов’язкове проведення особистісно 

орієнтованого факультативного курсу 

З вересня 
Практичний 

психолог 

37 

Продовжити роботу щодо роз’яснення ролі 

української мови як державної, зацікавлення батьків 

і дітей звичаями і традиціями, культурними 

надбаннями українського народу.  

Протягом 

року 
Педколектив 

38 

Забезпечити інформаційне наповнення  

веб–порталу та веб–сайту ліцею, своєчасно 

оновлювати інформацію 

Протягом 

року 

Інженер-

електронік, 

Заст. директора 

з НВхР 

39 
Продовжити роботу з комплексного методичного 

забезпечення предметів і професій. 

Протягом 

року 

Зав. метод 

кабінету, 

голови МК 

40 

Створити у кожному кабінеті інформаційні стенди та 

щомісяця випускати інформаційні бюлетені про 

сучасні досягнення науки і техніки 

Вересень 
Завідувачі 

кабінетами 

41 
Провести моніторинг участі ліцеїстів у І-му, ІІ-му 

етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад.  
Січень 

Заступник НВР 

 

42 
Здійснювати заохочення переможців конкурсів, 

олімпіад, спортивних змагань тощо. 
Постійно Керівництво 

43 

Підтримувати творчу працю педагогічних 

працівників, сприяти підвищенню їхнього 

професійного зростання та майстерності, 

популяризувати їх педагогічні здобутки у ЗМІ 

Постійно 
Керівництво, 

голови МК 

44 
Упроваджувати в навчальний процес новітні 

педагогічні та виробничі  технології 
Постійно Педпрацівники 

45 

Забезпечувати педпрацівників та учнів  навчальною, 

методичною, психолого–педагогічною літературою, 

науково–педагогічними рекомендаціями, сприяти 

взаємообміну творчими доробками педагогічних 

працівників з іншими ПТНЗ 

Протягом 

року 

Керівництво, 

бібліотекар 

46 

Забезпечити виконання наказу МОНУ від 26.01. 

2011 №59 «Про затвердження Інструкції з ведення 

журналів обліку теоретичного та виробничого 

навчання учнів ПТНЗ» 

 

Вересень 
Заступник НВР 

 

47 

Забезпечити виконання плану заходів щодо 

підвищення якості надання повної загальної освіти 

державними ПТНЗ 

Протягом 

року 

Керівництво, 

голови МК 

48 

Активно використовувати в навчальній роботі 

електроні підручники та створювати нові програмні 

засоби навчання  

Протягом 

року 
Педпрацівники 

49 

Забезпечувати висвітлення  інноваційного досвіту 

ліцею, методичних розробок педпрацівників на 

порталі «Профтехосвіта України»  

Протягом 

року 
Голови МК 

50 
Активно використовувати  матеріали Інтернет 

порталу «Єдине освітнє інформаційне вікно 

Протягом 

року 
Педпрацівники 



України» 

51 
Забезпечити систематичну роботу сайту ліцею та 

здійснювати постійне оновлення його змісту 
Постійно 

Інженер-

електронік 

Заст. з НВхР 

 

 

 

 

V. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 

 

Мета: Становлення в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, як до найвищої 

            соціальної цінності, формування звичок здорового способу життя, засобів 

            збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я учнів, 

            розвитку та   інтересу до  занять фізичною культурою і спортом, 

            самовдосконалення.  

Тільки у сильному, здоровому тілі дух зберігає рівновагу,  

і характер розвивається у всій своїй могутності.  

                                                                           (Герберт Спенсер). 

 

№ з/п Заходи 
Термін 

виконання 
Виконавці 

1 Виконання та впровадження в роботу 

інформаційно-освітніх програм: 

 Державної цілової соціальної програми «Молодь 

України на 2016-2020 роки; 

 Державної цілової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на період до 2020 року; 

 Національної доктрини розвитку освіти, 

затвердженої Указом Президента України від 

17.04.2002 №347; 

 Національної доктрини розвитку фізичної 

культури і спорту в Україні,  затвердженої Указом 

Президента України від 28.09.2004 №1148; 

 Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я 

нації», затвердженої постановою КМУ від 

10.01.2002 №14; 

 Положення про організацію фізичного виховання і 

масового спорту  в дошкільних, загальноосвітніх і 

ПТНЗ України, затвердженого наказом МОНУ від 

02.08.05 №458; 

 Наказу МОНУ від 14.12.2005 №718 «Про 

вдосконалення роботи з фізичного виховання в 

навчальних закладах України»; 

 Наказу МОНУ та Міністерства охорони здоров’я 

України №242\178 від 21.04. 05 «Про посилення 

роботи щодо профілактики захворюваності дітей в 

навчальних закладах та формування здорового 

способу життя учнівської та студентської молоді»; 

 Національної програми «Діти України» 

Протягом 

року 

викладач 

предмета, 

викладач 

предмета 

«Захист 

Вітчизни» 



 Цільової комплексної програми «Фізичне 

виховання – здоров’я нації» 

 Національної програми патріотичного виховання 

населення, формування здорового способу життя, 

розвитку духовності та зміцнення моральних засад 

суспільства 

 Наказу МОНУ та комітету фізичного виховання та 

спорту від 28.07.2016 № 9 

 Наказу МОН  та МОЗ України від 21.04.2005р 

№242/178 «Про посилення роботи щодо 

профілактики захворюваності в учнів та 

формування здорового способу життя учнівської 

молоді» 

 Методичні рекомендації щодо здорового способу 

життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми 

та   учнівською молоддю у навчальних закладах у    

2016/2017  навчальному році, лист МОНУ 

Державної наукової установи «Інституту 

модернізації змісту освіти» від 29.07.2016 № 

2.1\10-1855 

2 Класним керівникам, практичному психологу при 

плануванні виховної роботи в групах приділяти 

особливу увагу заходам із профілактики здорового 

способу життя: 

Години спілкування: 

 Здоров’я – найбільше благо людства»; 

 Здоров`я мати - вік біди не знати; 

 Алкоголь і злочин. Чи можна між ними поставити  

знак рівності; 

 Вплив алкоголю на організм підлітків; 

 Вплив алкоголю, наркотиків та токсинів на 

організм людини; 

 Будьте здорові, як воля, а багаті, як земля 

 Вибір є завжди у кожного з нас; 

 «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас»; 

 Алкоголь і підліток; 

 Наркотики та закон; 

 Про шкоду паління та алкоголізму; 

 Тютюн. Алкоголь. Наркотики; 

 Алкоголь небезпечний ворог організму; 

 «СНІД та ІПСШ – небезпечні хвороби ХХІ 

століття» 

 Відеолекторій: «СНІД - невиліковна хвороба» 

Постійно Кл. керівники, 

практичний 

психолог, 

медсестра, 

майстри в/н 

3  Визначення рівня алкоголізації: никотинізації: 

 Анонімне виявлення, тестування рівня 

алкогольної, наркозалежності; 

 Анкета «Молодь, здоровий спосіб життя і 

протиправна поведінка»; 

 Анкета «Проблема шкідливих звичок»; 

 Анкета «Мої думки щодо цигарок»; 

 

Вересень 

 

Жовтень 

 

Листопад 

Грудень 

Практичний 

психолог 



 Опитування «Я проти шкідливих звичок»; 

 Анкета вивчення стану вживання учнівською 

молоддю наркотичних речовин, алкоголю, 

тютюнокуріння; 

 Тест « Шкідливий вплив на організм наркотиків» 

Перегляд  документальних відео - сюжетів, 

презентацій: 

 «14 фактів про здоров'я людини та стимул до 

здорового способу життя»; 

 «Їжа і здоров'я»; 

 «Стан та чинники здоровя українських підлітків»; 

 «ВІЛ/СНІД: ще раз і відверто». 

Перегляд  фільмів: 

 « Штам Андромеди»; 

 «Людина-слон»; 

 «Та, що сотворила диво», «Вогні великого міста», 

«Історія Луї Пастера», «Фонтан», «Мері та Макс», 

«Олія Лоренцо», «Аналізуй це», «Пробудження»; 

 Життя на повну силу (як зберегти своє здоров’я, 

 проблема СНІДу); 

  Наркоманія; 

 Репродуктивне здоров’я дівчат (мультфільм); 

Березень 

Січень 

Лютий 

 

Березень 

 

 

Квітень 

 

Грудень 

Лютий 

  

Січень 

Лютий 

Березень 

 

 

Квітень 

Травень 

Червень 

 

4 Обладнання куточку з інформацією стосовно фізичної 

культури і здоров’я. 

Постійно Бібліотекар 

5 Забезпечити медико-педагогічний контроль 

організації занять з фізичної культури - і здоров’я, 

своєчасно стежити за результатами медичних оглядів 

учнів і визначити їх функціональні можливості. 

Протягом 

року 

Заступник 

директора, 

медсестра 

6 Провести: 

 Уроки-зустрічі з лікарями: «Як кинути палити?» 

(бесіда з лікарем фтизіатром»; 

 «Шкідливі звички – загроза здоровій сім’ї»; 

 «Здоров’я і шкідливі звички»; 

 «Рухайся більше – проживеш довше»; 

 «Негативний вплив шкідливих звичок на здоров'я»; 

 «За здоровий спосіб життя»; 

 «Геть паління! Ми здорове покоління»; 

 «Зупинимо туберкульоз разом!» 

 «Ваше здоров'я- у ваших руках»; 

 «Профілактика шкідливих звичок. Безпечна 

поведінка в інтернеті» 

Протягом 

року 

 

Вересень 

Жовтень 

Грудень 

Січень 

Лютий 

Березень 

 

Квітень 

Травень 

 

Медична 

сестра, 

лікар-

терапевт, кл. 

керівники 

майстри в/н 

 

 

7 Надавати своєчасно заявку до УОН на путівки для 

санаторного оздоровлення учнів-сиріт та учнів, 

позбавлених батьківського піклування. 

Травень Заступник 

директора з 

НВхР 

8 Проводити моніторинг рівня фізичного здоров’я 

відповідно до Положення про організацію фізичного 

виховання і масового спорту в дошкільних, 

загальноосвітніх і ПТНЗ України. 

Що 

семестру 

Викладач 

фізичної 

культури 

9 Проводити інформаційну роботу серед батьків щодо Протягом Кл. керівники, 

https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
http://osytniazhka-kir.edukit.kr.ua/Files/downloadcenter/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F.docx
http://osytniazhka-kir.edukit.kr.ua/Files/downloadcenter/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F.docx


виховання здорової дитини. року майстри в/н, 

практичний 

психолог 

10 З метою формування позитивної мотивації на ведення 

здорового способу життя використовувати рубрики 

газет: 

- «Освіта України» 

з висвітлювання питань профілактичної роботи. 

Постійно Директор, 

заступник, кл. 

керівники 

11 Пропагувати здоровий спосіб життя через проведення 

тижнів здоров’я, диспутів, конференцій, круглих 

столів, вікторин, свят здоров’я, бесід, тематичних 

лекцій, спортивних змагань, спартакіад,  занять у 

спортивних гуртках і секціях, зустрічі з медичними 

працівниками, інформаційно-розважальних масових 

заходів, батьківських зборів, випуск інформаційних 

бюлетенів. 

Протягом 

року 

Педколектив 

12 Приймати активну участь у військово-патріотичній 

грі серед допризовної молоді міста: 

 «Майбутній воїн» 

 у міських змаганнях « Сіверські богатирі» 

 військово-спортивних змаганнях «Салют, 

Перемого!» 

 

 

Грудень 

Лютий 

Травень 

Викладач 

фізичної 

культури, 

предмета 

«Захист 

Вітчизни» 

13 Співпрацювати з Центром соціальних служб у 

справах сім'ї, дітей  з питань охорони здоров’я учнів, 

формування здорового способу життя, боротьби з 

негативними звичками. 

Протягом 

року 

Викладач 

фізичної 

культури, 

практичний 

психолог 

14 Результати аналізу фізичного розвитку і рівня 

здоров’я учнів та шляхи його поліпшення 

обговорювати на педраді. 

Червень Директор 

15 Спрямувати роботу на надання допомоги учням щодо 

усвідомлення ними реального стану свого здоров’я та 

заходів, спрямованих на його збереження. 

Протягом 

року 

Психологічна 

служба, 

класні 

керівники 

16 Залучати до занять фізичною культурою учнів-

інвалідів, учнів позбавлених батьківського 

піклування. 

Протягом 

року 

Викладач 

фізичної 

культури, 

майстри в/н 

17 Визначення фізичної форми учнів за допомогою тесту 

Руфьє.  

Жовтень Медична 

сестра 

18 Провести навчальні семінари-тренінги з питань: 

 формування життєвих навичок щодо здорового 

способу життя 

 формування цінностей і важливих переконань по 

відношенню до свого життя і здоров’я оточуючих 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

19 Залучити учнів до занять  у спортивній секції з 

пауорліфтингу. 

Листопад Викладач 

фізичної 

культури 



20 Здійснювати лікувально-профілактичний контроль за 

станом, фізичного розвитку та фізичної підготовки 

учнів. 

Протягом 

року 

Медична 

сестра 

21 Святкування дня фізичної культури і спорту Вересень Викладач 

фізичної 

культури 

22 Проводити бесіди з метою пропаганди фізичної 

культури і здорового способу життя. 

Протягом 

року 

Класні 

керівники 

23 Проводити зустрічі з медичними працівниками з 

питань пропаганди здорового способу життя. 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВхР 

 

24 Забезпечити необхідним сучасним спортивним 

інвентарем, тренажерами спортивного залу 

обладнанням та спортивним обладнанням та провести 

реконструкцію спортивних майданчиків 

Протягом 

року 

Керівництво 

 

25 Надати підтримку в організації та проведенні 

спортивних змагань, олімпіад, першостей з окремих 

видів спорту, забезпечити умови для ефективної 

роботи спортивних гуртиків та секції 

Протягом 

року 

Директор 

 

26 Активізувати заняття молоді спортом та фізичними 

вправами, збільшення кількості різноманітних 

змагань, конкурсів, спартакіад 

Протягом 

року 

Викладач 

фізичної 

культури 

27 Вивчати та аналізувати педагогічний досвіт пед. 

колективів України з проблеми розвитку культури 

здоров’я учнів. 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВхР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


