
                                                       ІV. ВИХОВНА РОБОТА 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ: 

Основними шляхами реалізації завдань виховного процесу є інтеграція традиційних і 

нових форм виховної роботи, поєднання кращих педагогічних традицій. Виховна робота в 

ліцеї спрямована на різнобічний розвиток особистості майбутнього фахівця, на набуття 

учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань народу, досягнення високої 

культури спілкування, міжнаціональних взаємин, фізичної досконалості, моральної, 

художньо-естетичної, трудової та економічної культури, розвитку індивідуальних здібностей 

і талантів.  

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ: 

 формування соціальної активності та громадянської самосвідомості учнів через 

розвиток органів учнівського самоврядування; 

 удосконалювати модель розвитку навчально-виховної системи  ліцею на основі 

діагностики, аналізу стану виховної роботи, принципу доцільності, заданих державою 

параметрів ціннісних орієнтацій, формування громадянської позиції в учнів, їх готовності до  

майбутньої трудової діяльності, до свідомого вибору майбутньої  професії,  з опорою на 

індивідуальний розвиток особистості;  

 забезпечення оптимального функціонування  ліцею як цілісної соціально-педагогічної 

системи, створення умов для ефективної виховної роботи ліцею; 

 забезпечення науково-методичного супроводу виховної системи та підвищення рівня       

професійної компетентності; 

 виховання особистості, здатної приймати рішення у ситуації морального вибору і 

нести відповідальність за них перед собою, суспільством, державою; 

 реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку, навчання і виховання учнів   

через оновлення змісту освіти і впровадження нових освітніх технологій; 

 планомірне і цілеспрямоване здійснення роботи з обдарованими дітьми, всебічне 

сприяння розвитку природних здібностей учнів; 

 виховання молодих громадян у дусі поваги до Конституції країни, законності, норм 

суспільного та колективного життя, створення умов для забезпечення реалізації    

конституційних прав людини та її обов’язків, громадянського та професійного обов’язку; 

 розвиток відчуття у громадян почуття гордості, глибокої поваги до символів держави 

–Герба, Прапора, Гімну України, іншої загальнодержавної та регіональної символіки,    

історичних святинь, гордості за країну, а також за окремі регіони та міста; 

 створення психолого-педагогічних умов розвитку творчої особистості; 

 формування розуміння здоров’я як особистої та громадянської цінності, мотивація 

ведення здорового способу життя; 

 формування навичок толерантної поведінки, конструктивного розв’язання 

конфліктних ситуацій; 

 виховання духовно багатої особистості, патріота і громадянина своєї Батьківщини; 

 створення умов для співпраці педагогів, учнів, батьків, громадськості; 

 підготовка до суспільно-громадянської соціалізації учнів, активізація роботи органів 

учнівського самоврядування; 

 впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють формуванню в 

учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору 

особистістю свого життєвого шляху; 

 сприяння гармонізації взаємин у системі «ліцей-родина»; 

 удосконалення роботи ліцейної бібліотеки щодо публічної презентації її роботи, 

оглядів методичної, навчальної і художньої літератури; проведення масових заходів; 

 продовження роботи по попередженню і профілактиці учнівської бездоглядності і 

профілактики правопорушень, наркоманії; 

 розвиток і модернізація матеріальної бази  ліцею для впровадження в освітній процес 

нових форм навчання і виховання. 

 



№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

СТВОРЕННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ В ХОЛІ ЛІЦЕЮ, КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ В 
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До дня знань. 

Визволення Донбасу від німецько-фашистських 

загарбників. 

До Міжнародного дня грамотності. 

До дня фізичної культури і спорту. 

До дня партизанської слави. 

До дня ветерана. Міжнародного дня громадян похилого 

віку. 

До дня Захисника України 

До дня визволення України від фашистських    

загарбників. 

До дня української писемності та мови. 

До Всесвітнього дня  боротьби зі СНІДом. 

До дня Збройних сил України. 

До Міжнародного дня прав людини. 

До дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС. 

До дня соборності України. 

День пам’яті Героїв Крут; 

До дня Святого Валентина. 

До дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав 

До дня народження Т. Шевченка. 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової 

дискримінації 

До Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на 

туберкульоз. 

До дня Національної гвардії України 

До дня сміху. 

До Всесвітнього дня здоров’я. 

До Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських 

концтаборів 

До Всесвітнього дня авіації та космонавтики. 

До дня пам’яток історії та культури України 

До Міжнародного дня Землі. 

До Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля. 

До Міжнародного дня боротьби за права інвалідів. 

До дня пам’яті та примирення в Україні 

До дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

До дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій. 

До дня матері в Україні. 

Всесвітній день вишиванки Всесвітній день вишиванки 

День боротьби за права кримськотатарського народу 

До Міжнародного дня сім'ї.  

До дня Європи в Україні. 

До Всесвітнього дня без тютюну. 

До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища. 

До дня батька. 

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні 

до 01.09.18 

04.09.18 

 

08.09.18 

11.09.18 

22.09.18 

02.10.18 

 

14.10.18 

28.10.18 

 

09.11.18 

01.12.18 

06.12.18 

10.12.18 

 

14.12.18 

22.01.18 

29.01.19 

14.02.19 

 

15.02.19 

09.03.19 

21.03.19 

 

 

24.03.19 

 

26.03.19 

01.04.19 

07.04.19 

11.04.19 

 

12.04.19 

18.04.19 

22.04.19 

26.04.19 

05.05.19 

08.05.19 

09.05.19 

15.05.19 

13.05.19 

15.05.19 

17.05.19 

18.05.19 

19.05.19 

31.05.19 

05.06.19 

19.06.19 

22.06.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар 
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44 

45 

Міжнародний день боротьби проти зловживання 

наркотиками та їх незаконного обігу 

До дня Конституції. 

День Державного Прапора України 

День незалежності України 

26.06.19 

28.06.19 

23.08.19 

26.08.19 

                                                       

                                                      «Життя та  діяльність  колективу  задовольняє  підлітка   

                                                        лише  за  умови, коли він  знаходить у  його  діяльності  

                                                       втілення  своїх  різноманітних  інтересів» 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

Організаційно-педагогічні заходи. Формування учнівського колективу та органів 

самоврядування 

Завдання: Сформувати первинні групи та загальноліцейний згуртований колектив, здатний 

виконувати завдання, що стоять перед ліцеєм. 

 

1. Організація та проведення Єдиного першого уроку за 

темою(згідно рекомендацій НМЦ ПТО) 

01.09.18 

 

кл. керівники, 

майстри в/н 

2 Сформувати склад ради профілактики правопорушень. вересень кл. керівники, 

майстри в/н 

3 Обрати  органи учнівського самоврядування в групах. 

Провести збори учнівського самоврядування 

листопад заст. директора 

з НВхР, класні 

керівники, 

майстри в/н 

4 Формування органів учнівського самоврядування в групі 

та ліцею. Організаційні збори учнівського 

самоврядування, командирів  навчальних груп  

«Плануємо своє завтра 

жовтень практичний 

психолог, 

кл. керівники, 

майстри в/н 

5 Зібрати інформацію про зайнятість учнів в позаурочний 

час. Скласти режим позакласної гурткової роботи.  

до 

22.09.18 

заст. директора 

з НВхР, класні 

керівники, 

майстри в/н. 

 

6 
Оформлення  особових справ учнів, вивчення та 

узагальнення учнівського контингенту за соціальним 

станом, складання соціального паспорту ліцею 

 

   

вересень 

кл. керівники, 

майстри в/н,  

практичний 

психолог 

 

 

7 

Організація та планування роботи спортивної секції з 

важкої атлетики, волейболу, гуртків, секцій, клубів за 

інтересами, узгодити плани їхньої роботи. 

    

вересень 

зас. директора 

з НВхР, 

викладач фіз. 

культури, 

керівники 

гуртків 

8 Організація роботи Ради з профілактики правопорушень. 

Затвердження складу ради та плану роботи на навчальний 

рік. Розгляд доповідних записок класних керівників, 

майстрів в\н  навчальних груп та персональних справ 

учнів-порушників. 

раз у 

квартал 

заступник 

директора з 

НВхР, 

практичний 

психолог 

9 Організувати роботу психолого-педагогічного семінару 

для класних керівників, майстрів виробничого навчання 

протягом 

року 

практичний 

психолог 

10 Підготовка і проведення  батьківських зборів в 

навчальних групах 

протягом 

року 

кл. керівники, 

майстри в/н,  

11 Провести    семінар-практикум    «Місце    та    роль 

класного    керівника   в   учнівському самоврядуванні». 

жовтень Голова МК, кл. 

керівникіи 



12 Забезпечення постійного  випуску стіннівок, оновлення 

стенду Ради учнівського самоврядування 

 

протягом 

року 

заст. директора 

з НВхР, 

практичний 

психолог 

13 Виконання  Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації 

Концепції  національно – патріотичного виховання дітей і 

молоді та методичних рекомендацій щодо національно – 

патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних 

закладів» 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВхР 

14 Виконання наказу «Про національно - патріотичне 

виховання в системі освіти» 

протягом 

року 

заст. директора 

з НВхР,  

кл. керівники, 

майстри в/н 

 

                    « Тільки  людина , особисто  зацікавлена  долею  Вітчизни ,  по – справжньому 

  розкривається  як  особистість, по – справжньому 

  дорожить  своєю  честю, гордістю  сім’ї, свого  роду, імені.» 

                                                              В.О. Сухомлинський 

 

Формування основ наукового світогляду, виховання наукової самосвідомості і 

громадянської гідності 

 

           Завдання: Досягнення високої культури міжнаціональних відносин, оволодіння 

учнями системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу, 

спонукання до постійного самовиховання та духовного самовдосконалення, підвищення 

інтелектуального рівня майбутнього робітника, розвиток здібностей, самостійної 

пізнавальної діяльності, формування наукового і національного світогляду, виховання 

свідомого відношення до навчання, розвиток культури розумової праці. 

1       Організація роботи з учнівською молоддю щодо 

виховання поваги до Державної символіки: 

Круглий стіл: « Конституція і державна символіка 

України», Державні символи Неньки України» 

Година спілкування: « Твоя країна – Україна. 

символи держави», «Державний прапор – святиня 

народу»,  «Краса і велич символів державних», 

«Свята спадщина. Державні символи України», 

«Свідомий громадянин - патріот України», 

«Символіка незалежної України»     

Тематичні диспути: «Державні та народні символи 

нашої країни»; «Символи держави – як дзеркало 

народної душі», «Державні та народні символи 

України», «Символи України – обереги нашого 

народу», «Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її 

прапор і гімн», «Державний Гімн та Герб України», 

«Символи нашої ідентифікації», «Атрибути 

незалежності», «Історія величної пісні України»; 

 Виховні години: «Державні та народні символи 

України», усний журнал «Державні символи 

України», засідання круглого столу на тему 

«Державні символи неньки України», Державна 

символіка» та бесіда-дайджест «Гімн, прапор, герб 

України»; «Україна – моя Батьківщина», «Державні 

символи» «Символи Незалежної України» 

«Мальовнича Україна», «Державні і народні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

Викладач ПТНЗ, 

класні 

керівники, 

майстри в\н,  

Сіверський 

Центр культури 

http://mirgimnaziya.at.ua/publ/vikhovna_robota/scenariji_zakhodiv/godina_spilkuvannja_quot_svjata_spadshhina_derzhavni_simvoli_ukrajini_quot/6-1-0-45
http://mirgimnaziya.at.ua/publ/vikhovna_robota/scenariji_zakhodiv/godina_spilkuvannja_quot_svjata_spadshhina_derzhavni_simvoli_ukrajini_quot/6-1-0-45
http://mirgimnaziya.at.ua/publ/vikhovna_robota/scenariji_zakhodiv/godina_spilkuvannja_quot_svjata_spadshhina_derzhavni_simvoli_ukrajini_quot/6-1-0-45


символи України та їх історичне походження», 

«Народні символи – це наша святиня»,  

«Найдорожчі цінності Країни». 

- конкурси учнівських проектів: «Я відкриваю 

Україну» та «Герої нашого часу». 

«Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї 

Батьківщини». 

2 Уроки - лекції про  трагічні події в історії 

Української держави та народу: 

 Урочистий мітинг, на честь Дня 

визволення міста: 

- участь у міському мітингу, на честь   

визволення міста: «І в пам’яті, і в серці» 

 До Міжнародного дня миру: 

Година спілкування: «Урок мужності: «Хай буде 

мир на всій землі» 

 До Дня партизанської слави: 

- тематичні уроки мужності, години 

спілкування:  

«Згадаймо їхні імена», «Велич народного 

подвигу», «Від шкільної парти в партизанський 

рух», «Народні месники на Бахмутчині та поза нею» 

 Вшанування пам’яті про трагічні події 

Бабиного Яру: 

- «Бабин Яр – життя і смерть», «Бабин Яр: без 

права на забуття», «Трагічний слід в історії 

України», «Мовчазний крик Бабиного Яру»; 

 До Дня визволення України від 

фашистських загарбників: 

-  урок – реквієм «А пам'ять священна»; 

 До Дня пам’яті жертв голодомору, та 

політичних репресій в Україні :  

- години спілкування: «В руках, що виростили 

хліб не залишили і зернини…», «Скорботна пам'ять 

поколінь»,«Такого ще земля не знала»; 

 До Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЄС: 

-урок пам’яті:«Чорнобиль…Трагедія…Пам'ять..»; 

- Віртуальна подорож до краєзнавчого музею 

села Захарівка: «Чорнобильський крук». 

 До Дня Соборності України :  
- виховна година: «Україна соборна»,«Захід 

«Величний день злуки», Єдина незалежна Соборна 

Україно моя». 

 До Дня пам'яті жертв Голокосту: 
- година спілкування: «Голокост – шрам на серці 

людства. 

 До День пам’яті героям Крут: 

- урок пам’яті: «Тут кувалася наша воля…»; 

- усний журнал «Квіти у полі, там де Крути»; 

- година спілкування: Крути: і сум, і біль, і вічна 

слава!». 

- Тематична програма до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших 

Державних держав: «Афганські спогади»; 

протягом 

року 

вересень 

 

 

 

 

вересень 

 

 

вересень 

 

 

 

 

 

 

 

вересень 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

листопад 

 

 

 

 

 

грудень 

 

 

 

 

січень 

 

 

 

січень 

 

 

 

 

січень 

 

заступник 

директора з 

НВхР, Викладач 

ПТНЗ, класні 

керівники, 

майстри в\н, 

Сіверський 

Центр культури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- урок пам'яті: «Ми будемо довго пам’ятати і 

вам забути не дамо …». 

 До Тиждень рідної мови: 
- відкрита виховна година: «Чарівні звуки, рідне 

слово –моя сердечна українська мова»; 

- вечір поезії до Дня української писемності та мови: 

«Солов’їна, барвінкова – українська рідна мово» 

 До річниці подвигу учасників Революції 

гідності та увічнення пам`яті Героїв Небесної 

Сотні: 

-лінійка-реквієм: «У тих, хто не знає свого 

минулого - немає майбутнього»; 

- уроки пам’яті: «Герої не вмирають», «Небесна 

сотня – то в душі вогонь», «Іхній подвиг, житиме 

вічно»; 

 До Міжнародного Дня пам’яті жертв 

радіаційних аварій і катастроф: 
- година спілкування: «Чорнобиль – біль і 

скорбота України», «Чорна дата України»,» Чорний 

досвід Чорнобиля»; 

- урок-реквієм Чорнобильської трагедії «Наші 

земляки – учасники ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЄС». 

 До Дня Великої Перемоги: 

- година спілкування: «Спасибі, солдати, за подвиг 

століть, якому нема і не буде ціни.», « Червоні маки 

нашої пам’яті», «Ми все це в серці збережемо, пора 

забути не настала», «У пам’яті навіки збережем»; 

-  година історії: « Невгасимий вогонь мужності »; 

- урок пам’яті: «Війна в моїй країні»; 

- участь у міському урочистому мітингу до 

святкування Великої Перемоги: «Уклін Вам, творці 

Перемоги!» 

 До  Дня Конституції України: 

- книжкова виставка-діалог: «Закон законів»; 

- години спілкування: «Конституція і наші 

гарантовані права», «Сторінками Конституції 

України», «Конституція - правова основа 

України», «Нехай цвіте моя країна», «Оберіг нашої 

держави», Конституція України – основний закон 

суспільства і держави. 

 

лютий 

 

 

 

 

 

 

лютий 

 

 

 

 

 

 

лютий 

 

 

 

 

 

квітень 

 

 

 

 

 

 

 

травень 

 

 

 

 

червень 

 

 

3 Екскурсії визначними місцями рідного краю протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в\н 

4 Залучення учнів до впорядкування та догляду за 

Братською могилою загиблих воїнів при визволенні 

міста Сіверська, меморіалу на вул. Першотравневій, 

Парку Слави 

протягом 

року 

Викладач історії, 

кл. керівники, 

майстри в\н, 

органи 

учнівського 

самоврядування 

5 На відзначення Дня партизанської слави  виховна 

година «Пам'ять війни» 

вересень кл. керівники, 

майстри в\н 

6 Спортивні  ігри, змагання  до Дня захисника 

України:     
 Військово – спортивна гра «Майбутні воїни» 

 Військово-патріотична гра «Козацькі розваги 

 

 

жовтень 

Викладач ПТНЗ, 

органи уч. 

самоврядування, 

учні ліцею 



7 Організація участі у конкурсі з української мови 

ім. П. Яцика 

листопад Викладач ПТНЗ 

8 Година української мови: 

- виховна година: «Мова зникає не тому, що її не 

вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її 

знає»; 

До Дня української писемності та мови:  

- година спілкування :«Мово рідна, слово рідне!», 

«Ти наше диво калинове, українська рідна мово!».; 

- конкурс читців віршів : «У слові рідному велика 

сила є», «України диво барвінкове – дзвінка, співуча 

рідна мова»; 

 

09.11.18 

 

 

21.02.19 

 

Викладач ПТНЗ, 

класні 

керівники, 

майстри в\н 

9   Тематична Виставка – «Свічка пам’яті. 

Голодомор мовою фактів» 

до 27.11.18 

 

 

 

бібліотекар 

кл. керівники, 

майстри в\н, 

Викладач ПТНЗ 

10 Воєнно-патріотична гра, до Дня Збройних Сил 

України 

грудень Викладач ПТНЗ 

11 Година спілкування : «Твоєю силою, волею, 

словом…», «Незалежність починається з тебе», «Без 

Соборності немає незалежності», «Разом з власної 

волі з 1919-го», «Українська революція та перша 

незалежність». 

22.01.19 Викладач ПТНЗ 

12 З нагоди річниці виводу військ з Афганістану: 

зустрічі з учасниками бойових дій в Афганістані: 

- уроки- зустрічі з воїнами афганцями: «Із пам’яттю  

в душі ми живемо». 

лютий Викладач ПТНЗ 

13 Всеукраїнська акція: «Зробимо Україну чистою 

разом» – озеленення та прибирання території ліцею 

червень Викладач ПТНЗ 

 

«Знання  законів  полягає  не  в  тому , щоб  пам’ятати  їх  слова , 

 а в тому, щоб  збагнути  їх  суть  і  зміст» 

                                                      Цицерон 

 

Правове виховання. Удосконалення форм та методів роботи 

 з попередження правопорушень 

 

Завдання: Формувати в учнів правову культуру та правову свідомість, виховувати повагу до 

Конституції, законів, державних символів (Герба, Прапора, Гімну), прищеплювати навички 

поведінки відповідно до законодавства, виховувати непримиренне ставлення до  

антигромадських проявів, злочинності та порушення правопорядку, готовності до боротьби з 

ними. 

1 Підготувати  план роботи на 2018-2019 н.р. вересень зас. директора з 

НВхР 

 

2 Формування картотеки учнів ліцею, схильних до 

правопорушень 

жовтень практичний 

психолог 

 

3 Вивчення учнівського контингенту, формування 

соціального паспорта ліцею 

вересень кл. керівники, 

майстри в\н, 

практичний 

психолог 

4 Залучення до співпраці працівників поліції у 

справах неповнолітніх Бахмутського ВП ГУНП в 

протягом 

року 

заступник 

директора з 



Донецькій області, Сіверського міського відділення 

поліції, соціальної служби у справах дітей 

Артемівської райдержадміністрації, служби  

Бахмутського районного центру для сім’ї, дітей та 

молоді, службу у справах дітей виконкому 

Сіверської міської ради 

НВхР 

 

5  Правові години спілкування, бесіди:  
- Бесіда-інформація: «Закон, який захищає»,  

«Законність правопорушення і юридична 

відповідальність», «Права, свободи, обов’язки 

громадян України»,» Захист прав дітей в нашій 

державі», «Закон обов’язковий для всіх», « Про 

насильство та інші негативні явища суспільства», 

«Конвенція прав дитини – міжнародний документ», 

«Від гетьмана до Президента»; 

-Диспути: «Чи зможете Ви постояти за правду?», 

«Прав без обов’язків не буває», «Чи зможеш ти 

дотримуватись законів?», «Як ви розумієте й 

співвідносите поняття «свобода» та 

«відповідальність», «Чи можемо ми жити без 

правопорушень?», «Правда і міфи про наркотики і 

наркоманію» 

- Круглий стіл:  «Права людини: моя власна думка», 

 - Конференція: «Діти : злочин і кара» 

 

 

вересень 

 

жовтень 

 

листопад 

 

 

грудень 

 

січень 

 

лютий 

 

 

березень 

квітень 

   

 

 

 

 

 

 

заступник 

директора з 

НВхР, 

практичний 

психолог, 

Викладач ПТНЗ, 

класні 

керівники, 

майстри в\н 

6 Зустрічі-бесіди з працівниками правоохоронних 

органів, прокуратури, служби в справах 

неповнолітніх 

протягом 

року 

Викладач ПТНЗ 

7 Засідання Ради з профілактики правопорушень. раз в квартал зас. директора з 

НВхР, 

практичний 

психолог 

8 Бесіди, тренінги, діагностика, корекція: 

індивідуальна роботи з учнями, схильними до 

правопорушень 

протягом 

року 

Заст. директора з 

НВхР, пр. 

психолог, 

Кл. керівники, 

майстри в\н. 

9 Збори активів навчальних груп на тему: 

«Профілактика правопорушень учнів у навчальних 

групах». 

листопад класні керівники 

10 Операція  „Сім’я”. 

Складання  актів  обстеження  житлово-побутових  

умов   сімей категорійних учнів. Відвідування вдома 

неблагополучні сім’ї, сім’ї  учнів з девіантною 

поведінкою, складання  актів обстеження житлово – 

комунальних умов сімей. 

постійно практичний 

психолог, 

класні 

керівники, 

майстри в\н. 

11 Операція  „Турбота”. 

Уточнення  та  упорядкування  списків  учнів  груп  

ризику  та  учнів,  що  потребують  особливої  

педагогічної уваги. 

Проведення індивідуальних бесід з учнями, 

схильними до правопорушень 

постійно заст. директора з 

НВхР, 

практичний 

психолог, 

кл. керівники, 

майстри в\н. 

12 Операція  „Підліток”. 

Рейд - перевірка  умов  проживання  учнів,  

схильних  до  правопорушень,  складання  актів.   

постійно заст. директора з 

НВхР, пр. 

психолог, 



кл. керівники, 

майстри в\н. 

13 Бесід и за участю медичних працівників з учнями 

про шкідливий вплив наркотичних засобів на 

організм людини.  

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВхР, медсестра 

14 Правовий всеобуч  до міжнародного дня прав 

людини: «Право, обов’язок свобода і 

відповідальність». 

грудень кл. керівники, 

майстри в/н, 

викладач ПТНЗ 

15 Активізація роботи психологічної служби ліцею. 

Надання інформаційно-консультативної допомоги 

учням, проведення бесід, індивідуальної роботи з 

учнями схильними до правопорушень та з дітьми із 

сімей “соціального ризику”. Доторкнись до світу 

психології»,  

- Година спілкування: «Як розпорядитись своїм 

життям» 

- Година психолога: « Готуємось до ЗНО» Як 

запобігти стресу перед іспитами. 

протягом 

року 

практичний 

психолог  

 

16 Підготовка і проведення Всеукраїнського 

тиждень права: 

- Конкурс малюнків: «Моя Україна – правова 

держава»; 

- Година спілкування: «Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх», «Закон один для 

всіх», «Твоя правова культура»; 

- Правознавчий брейн-ринг «Права і обов’язки 

громадян України»; 

- Відеолекторій «Ризики молоді в сучасному світі»; 

- Бліц опитування учнів ліцею: «Що я знаю про свої 

права»; 

Перегляд та обговорення кінофільму «Людолови. 

Стоп насильству, «Живі». 

 

 

10.12.- 

14.12.18 

 

 

 

Викладач ПТНЗ, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

редколегія груп 

Викладач ПТНЗ 

Викладач ПТНЗ 

 

Викладач ПТНЗ 

 

Практичний 

психолог 

17 На засіданні педагогічної ради ліцею заслуховувати 

звіти майстрів в/н, класних керівників про стан 

виховної роботи в  навчальних групах з 

попередження правопорушень. 

протягом 

року 

заст. директора з 

НВхР, 

кл. керівники, 

майстри в/н. 

18 Організація відпочинку та працевлаштування учнів, 

схильних до правопорушень та дітей, що 

виховуються в неблагополучних сім’ях під час 

літніх канікул. 

червень заст.директора з 

НВхР, 

кл. керівники, 

майстри в/н. 

19 Щоденний контроль за станом трудової дисципліни 

учнів, аналіз стану відвідування і оперативне 

вживання необхідних заходів  для ліквідації 

пропусків уроків без поважних причин. 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВхР, 

кл. керівники, 

майстри в/н. 

 

 Хай світом править доброта, 

Хай творить тисячу чудес. 

Вона на цій землі свята, 

Вона сягає до небес. 

Морально-етичне виховання. 

 Психологічна підготовка молоді до сімейного життя.  

Завдання: 

 Формувати в учнів високу моральну свідомість і навички поведінки в різних сферах 



діяльності; 

 виховувати чесну, працелюбну людину - громадянина України; 

 формувати в учнів моральні якості, що базуються на нормах загальнолюдської моралі, 

основними принципами якої є правда, справедливість, патріотизм, гуманізм, працелюбність, 

поміркованість, чесність, доброзичливість; 

 психологічно готувати молодь до сімейного життя, прищеплювати морально чисті, 

гуманні та доброзичливі стосунки між юнаками та дівчатами, формувати навики в 

спілкуванні, які основані на взаємодопомозі та відповідальності. 

 

1 Проведення циклу виховних годин, тематичних 

диспутів, круглих столів про норми моральної 

поведінки: 

 Тематичне спілкування, виховні години: 

   - «Духовна культура», «Не згасимо лампаду 

ддуховності», «Культура почуттів людину істинно 

звеличить», « Духовні ідеали сім’ї», «Який птах , таке 

й гніздо»; 

- Урок моралі: «Колектив починається з мене», « Ти 

живеш серед людей» , «Витоки духовності» , «А 

щастя в тому , щоб зустріти тих, хто може зрозуміти і 

оцінити»; 

-Диспут:  «Чи вмієте Ви бути щасливими?», 

«Шкідливі звички чи життя в своє задоволенн», 

«Щастя в самій людині», « Діалоги про 

відповідальність»; 

- Свято ввічливості: «Гарні манери - прикраса 

людини»,  «Мати – символ добра на землі !”» 

- День матері: «Чи є в світі щось світліше, ніж вічна 

матері любов?», «Я з трепетом цілую руки мами», 

«Моя люба, добра мати, золоте серденько». 

протягом 

року 

 

 

вересень 

жовтень 

листопад 

 

грудень 

січень 

лютий 

 

березень 

квітень 

 

травень 

червень 

 

 

 

 

 

Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

 

 

 

Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

 

 

 

 

 

Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

 

2 Цикл бесід про національну свідомість та людську 

гідність: «Що є ідеалом сучасної молодої людини – 

громадянина?», « Жити за законами людського 

спілкування», «Що таке громадська зрілість?», «Ти 

громадянин України», «Яким я бачу майбутнє  своєї 

держави», «Залишити після себе слід на землі2, 

«Мистецтво жити серед людей», «Українці про 

сім’ю, рід і про родинне виховання»,  «Український 

етнос у часі і просторі», «У кожного народу власне 

щастя», «Мій край–моя історія жива», «Жити за 

законами держави», «Духовні зв’язки поколінь»; 

Урок державності  «Нам берегти Україну, соборну, 

єдину», «Із прадавнього коріння», «Навчимось рідну 

мову цінувати, а мова буде, буде і народ»; 

Уроки мужності: « Хто не пам’ятає минулого–той 

не має права на майбутнє!»; 

Ярмарок звичаїв: «Кожен край має свої звичаї», «Із 

прадавнього коріння» 

протягом 

року 

 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

 

 

 

січень 

лютий 

березень 

 

квітень 

травень 

червень 

 

Заступник 

директора з 

НВхР, 

кл. керівники, 

майстри в/н. 

 

 

 

3 Підготовка   до   святкування   Дня   вчителя: 

- Загальноліцейна святкова лінійка до Дня вчителя: 

«Ми любимо вас, дорогі викладачі, майстри 

 

05.10.18 

 

 

заступник 

директора з 

НВхР, 

учні ліцею 

4 

 
Години  милосердя  до дня людей похилого вік 
Акція «Милосердя»: «Поспішайте творити добро 

до 01.10.18 

 

Учні ліцею, 

керівники, 

майстри в/н. 



5 Година милосердя до Міжнародного Дня 

інвалідів: «Хай не міліє доброти криниця» 

до 03.12.18 Учні ліцею, 

керівники, 

майстри в/н  

6 До Дня Збройних Сил України: 

Святкова програма : «Вітаємо мужніх синів 

Вітчизни!» 

грудень Викладач ПТНЗ,  

кл. керівники, 

майстри в/н 

7 -  Цикл бесід на морально-етичні теми: «Здорова 

людина – красива людина», «П’ять хвилин з 

мистецтвом», «Катерина Білокур- майстерні 

народного живопису», «Цінність людської 

особистості», «Цінуй батька і неньку, то буде тобі 

гладенько», 

протягом 

року 

кл. керівники, 

майстри в/н. 

8 Літературна гостина: « Кобзареві думи» березень 

 

кл. керівники, 

майстри в/н., 

9 Година спілкування: «Толерантність - потреба 

сьогодення» 

квітень Викладач ПТНЗ 

10 Година піклування:  « Так миру хочу… Дуже хочу 

миру!»; 

вересень кл. керівники, 

майстри в/н 

                                                               

     « Праця – основа життя й розвитку особистості. 

                                                                Джерело її морального і духовного багатства» 

                                              В.О. Сухомлинський 

 

Трудове виховання.  

Формування поваги до обраної професії. 

Завдання: 

 психологічна і практична підготовка молоді до свідомої творчої праці в нових умовах 

господарювання: закріплення інтересу до обраної професії, розвиток професійного 

мислення, стимулювання подальшого набуття знань і підвищення 

кваліфікації; 

  формування в учнів почуття господаря, власника та організатора виробництва; 

     прищеплення молодим спеціалістам навиків культури праці, вміння     

     налагоджувати ділові, взаємовигідні контакти. 

1 Урок - бесіда :Вивчення нормативних документів 

про права і обов'язки молоді в умовах 

виробництва, основ трудового законодавства 

України: 

«Праця - основа життя», «Трудові права 

неповнолітніх». 

протягом року кл. керівники, 

майстри в\н 

2 Цикл виховних  годин професійного спрямування 

до Дня   працівника сільського господарства; 

Година  спілкування: «Здібності та їх 

використання у виборі професій», «Професійна 

відповідність»; «На шляху до успіху», 

«Любов до праці – шлях до добробуту сім’ї  та 

рідної держави», «Твоя  професія  у світлі 

передових науково – технічних досягнень», 

«Нести радість людям своєю працею», «Людський 

розум і руки творять красу», «З усіх професій 

найкраща моя» , «Професія моя – гордість моя», 

«Ліцей мій дає нам всім натхнення» . 

 

листопад 

 

 

 

протягом року 

 

 

кл. керівники,  

майстри в\н. 

Сіверський 

Центр 

культури 

3 Проведення конкурсу  профорієнтаційного 

напрямку «Робітнича професія» – реклама 

професій 

листопад- 

грудень 

голови 

методкомісій 



4 Проведення тижня профорієнтації, Днів 

відкритих дверей, зустрічей з учнями шкіл 

 

 

протягом року Заступник 

директора з 

НВхР, кл. 

керівники 

5 Проведення технічних конференцій, тематичних 

вечорів, вікторин, олімпіад, які б сприяли розвитку 

професійних інтересів учнів 

протягом року кл. керівники, 

майстри в/н, 

голови 

метод комісій. 

6 Конкурси фахової майстерності «Кращий за 

професією» (за професіями, які здобувають учні 

ліцею) 

листопад-

березень 

кл. керівники, 

майстри в/н , 

викладачі 

спецдисциплін, 

7 Тижні професій: 

Тиждень Сільськогосподарських машин» і 

«Агротехнології»; 

Тиждень Продавців продовольчих товарів; 

 

26.11-30.11.18 

 

11.03.- 15.03.19 

 

кл. керівники, 

майстри в/н , 

викладачі, 

голови 

методкомісій 

8 Обговорення статей, нарисів, інформації про нові 

технології, професійні досягнення робітників 

майбутньої професії: «Професія і особисті якості 

людини» 

протягом року кл. керівники, 

майстри в/н. 

9 Учнівська конференція:» Сьогодні – учень, - 

завтра робітник», « Розвиток професійного 

мислення  в учнів при проведенні виробничого 

навчання» 

березень Викладач ПТНЗ 

10 
Виставка учнівських робіт:   «Народні промисли 

України», 

Творчий конкурс: «Старим речам – нове життя» 

протягом року Учні ліцею, 

викладачі, 

майстри в\н 

11 Організувати проведення екскурсій учнів на 

виробництво 

протягом року майстри в/н, кл. 

керівники 

12 Провести цикл бесід із трудового законодавства. протягом року майстри в/н, кл. 

керівники 

13 Організація чергування в кабінетах під час 

уроків з метою підтримання чистоти в класних 

аудиторіях, вологе прибирання закріплених за 

групами кабінетів, території, техніки; 

протягом року майстри в/н, кл. 

керівники 

14 Співпраця з обласним центром зайнятості в 

рамках «Ярмарки вакансій» проведення 

профорієнтаційної роботи. 

протягом року майстри в/н, кл. 

керівники 

15 Трудовий десант «Святе відношення до святих 

місць». Прибирання  та упорядкування 

меморіалу (вул. Першотравнева) 

квітень- 

травень 

органи 

учнівського 

самоврядування 

                                                               

Два людських винаходи можна вважати найтяжчими: 

 мистецтво керування і мистецтво виховання. 

 

(І .Кант)                                                                                                                                                                             

Художньо-естетичне виховання. 

Формування гуманістичних та естетичних ідеалів. 

Завдання: 

 виховувати різнобічно розвинену особистість: формувати в учнів уміння і навички, 

необхідні для творчої діяльності, прагнення творити прекрасне в усіх сферах діяльності і 

життя; 

 пропагувати кращі зразки літератури і мистецтва, сприяти вихованню естетичного 



ставлення до природи, побуту, дозвілля. 

1 Підготовка і проведення загальноліцейних масових 

заходів: свят, вечорів відпочинку. 

протягом 

року 

заст. директора з 

НВхР ,  

майстри в/н, кл. 

керівники, 

органи уч. 

самоврядування 

2 Організувати проведення циклу літературно-

музичних вечорів, присвячених видатним діячам 

національної та зарубіжної літератури і мистецтва. 

протягом 

року 

Викладач ПТНЗ, 

учні ліцею 

3 Проведення виховних годин, годин спілкування,  

- Тематичні  вечори  відпочинку: « Жінка – одвічна 

загадка природи»,  «Свято прощання і свято надії»„ 

«Віночок вити – життя любити»; 

- Конкурсно-розважальні програми: « міс  Золота 

осінь»,» Козацькі розваги»,  «Серця двох», « Твоє 

покликання»; 

- Декади літератури до ювілейних дат письменників, 

художників, композиторів; 

- Цикл лекцій та бесід : « В людині все повинно бути 

прекрасно» , «Народне мистецтво – джерело краси 

та духовності», «Як організувати свій  час», «Пізнай  

себе» ( про самовиховання)  

- Конкурс читців: «Тараса святий «Кобзар» став 

скарбом моєї долі», «В житі є цінним кожне слово. 

В житті цінуємо кожну мить»; 

- Конкурс на кращу ялинкову іграшку; 

-Конкурс  „ Золота осінь” ( вироби  з квітів, овочів, 

фруктів); 

-Тематичні виставки до свят, подій .  

 

протягом 

року 

 

Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ПТНЗ, 

учні ліцею 

Органи 

учнівського 

самоврядування 

 

 

4 Традиційні  свята: 

 до Дня знань; 

 Дня працівників освіти: «Ми любимо вас, дорогі 

викладачі, майстри!»; 

 «Святий Миколай, до нас в гості завітай»; 

 «Новорічна подорож»; 

 Загальноліцейний огляд художньої 

самодіяльності»; 

 Обласний огляд художньої самодіяльності»; 

 «Година пам'яті»; 

 Свято випуску кваліфікованих робітників 

 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

 

березень 

 

 

травень 

червень 

заступник 

директора з 

НВхР 

5 Година української мови: « Поезія – це завжди 

неповторність..» 

 конкурс знавця рідної мови: «Слово в итті 

людини»; 

 бенефіс кращих читачів українських віршів: 

«Живе під сонцем любові Шевченківська весна»; 

 Мовна акція «Я-українець, я-бренд»; 

 конкурс авторської поезії та прози: «Лунай 

прекрасна наша мово!» 

вересень 

 

листопад 

 

протягом 

року 

 

 

Викладач ПТНЗ 

учні ліцею 

 

Зібратися разом – це початок.  

Триматися разом – це прогрес. 

 Працювати разом – це успіх! 



 Генрі Форд 

  

Учнівське самоврядування 

Завдання: 
 ознайомлення  учнів зі  світовими  демократичними  здобутками,  особливостями 

становлення демократії в Україні; 

 активізація залучення  учнів  до  виховного  процесу  на  засадах  співпраці, 

партнерства і  взаємопорозуміння; до  управління  справами  колективу; 

    формування  у  учнів демократичних, правових  засад і  традицій,  виховання      

    почуття  гідності, уміння  реалізувати  себе; 

 розвиток  організаторських  якостей  особистості,  вироблення  в  учнів  навичок  і  при

йомів  організаторської   діяльності, вміння  планувати, правильно  розподіляти  доручення , 

здатність  приймати  оптимальне  рішення  повсякденних  завдань  з  урахуванням  інтересів  

учнів , щоб кожному  було  комфортно і  залежало  це  від  нього становлення 

гармонійних  стосунків  у  колективі,  формування  управлінської  культури,  виховання  коле

ктивізму 

 

1 Звітно-

виборча  конференція  органів  учнівського  са

моврядування під девізом:      «Пропонуй! 

Плануй! Організовуй! Твори! Виконуй!». 

вересень Органи  

учнівського 

самоврядування 

2 Виборча  кампанія  на  посаду 

Президента  учнівського  парламенту. 

Захист  програм 

листопад Органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

3 Організація учнівського чергування, 

визначення  рівня  його  ефективності 

протягом року Органи 

учнівського 

самоврядування 

4 Облік та роз’яснювальна робота з учнями , які 

відсутні на заняттях, запізнюються на уроки 

протягом року Органи 

учнівського 

самоврядування, 

командири груп 

5 Робота над удосконаленням документів 

учнівського самоврядування 

протягом року Органи 

учнівського 

самоврядування 

6 Затвердження  структури  учнівського  парламе

нту, органів  учнівського  самоврядування 

в  групах, 

вироблення  стратегії   діяльності  та  узгоджен

ня плану 

вересень Органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

8 Вироби  керівних  органів  учнівського  самовр

ядування: 

- ради командирів; 

- ради профоргів; 

- ради фізоргів; 

- ради  з  профілактики  правопорушень 

вересень Класні керівники, 

майстри в\н, 

органи учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

9 Здійснити аналіз  системи  доручень  та їх 

вплив  на  активність  учнів. 

Провести  співбесіди з учнівським  активом з 

питань  підвищення  суспільної   активності  мо

лоді 

вересень Класні керівники, 

майстри в\н, 

органи учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 



10 

 

Участь  органів  учнівського  самоврядування 

у  забезпеченні  порядку  в  ліцеї,  дотриманні  

учнями  санітарно-гігієнічних  вимог, 

правил  поведінки та  правил  для  учнів  ПТНЗ 

Організація дозвілля,  підготовка 

і  проведення  конкурсів,  творчих  свят, 

змагань 

протягом року Органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

11 Участь  членів  учнівського  парламенту  у  про

веденні  педагогічних  нарад, 

на  яких  розглядаються  питання 

життєдіяльності  учнівських  колективів 

протягом року Органи 

учнівського 

самоврядування,, 

учні ліцею 

 

12 
Планування роботи учнівського 

самоврядування 

 

листопад Президент, 

органи учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

 

14 

- Акція: «День без паління», «Червона стрічка»,   

«Збережи ялинку», день Безпечного Інтернету 

«Зроби свій вибір – збережи життя»,  

- Виставка учнівських виробів: Осінній 

вернісаж» 

«Геть паління! Ми – здорове покоління!». 

- Виставка-конкурс новорічних композицій: 

«Зимові Фантазії»,«Замість ялинки – зимовий 

букет»,  «Чари нового року», 

- Конкурс - огляд закріплених 

кабінетів:«Новорічний настрій»; 

- Акція: «Ланцюжок єдності»; 

-«Збережемо первоцвіт»; 

- Конкурс-виставка «Писанкове мереживо»; 

- Акціїя: «Чисте місто»; 

- «Чарівництво своїми руками» 

протягом року 

 

 

 

листопад 

 

грудень 

 

 

 

січень 

 

березень 

квітень 

травень 

серпень 

Президент, 

органи учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

                                                                                                        

Людина – найвищий продукт земної природи. 

Але для того, щоб насолоджуватися скарбами природи, 

людина має бути здоровою, сильною та розумною. 

І. Павлов 

 

        Фізичне виховання. 

Створення системи повноцінного фізичного розвитку 

Завдання: 

 зміцнення здоров'я юнаків та дівчат, гармонійний розвиток усіх систем і функцій 

організму. Формування необхідних умінь і навиків занять спортом;  

   підвищення рівня професійної придатності майбутніх спеціалістів через регулярне 

заняття професійно-прикладною фізичною підготовкою, формування психофізичних 

якостей, які сприяють успішному оволодінню професією й адаптації на виробництві; 

 пропаганда здорового способу життя, антиалкогольна та антинаркотична пропаганда. 

1 Організувати фізкультурно-оздоровчу роботу вересень викладач ПТНЗ 

2 Організувати роботу спортивної секції з важкої 

атлетики, волейболу 

вересень викладач ПТНЗ 

3 Здійснювати профілактику і роз’яснювальну 

роботу щодо запобігання шкідливих звичок, 

пропаганду переваг здорового способу життя 

протягом 

року 

кл. керівники, 

майстри в/н,  

пр. психолог 

4 Відеолекторій «Я і моє здоров’я» (перегляд 

фільмів щодо пропаганди здорового способу 

протягом 

року 

кл. керівники, 

майстри в/н, 



життя; профілактики наркоманії, токсикоманії, 

алкоголізму, паління) 

практичний 

психолог 

5 Цикл бесід на тему: 

 «Ні», «Алкоголь і молодь», 

 «Тютюнопаління – погана звичка»; 

 «Жити чи курити, тютюн завдає шкоди 

     тілу, руйнує разум отупляє цілі нації»; 

 «Моє ставлення до куріння»; 

 «Хвороба ХХст.»; 

 «Шкідливі звички чи життя собі на втіху»; 

 «Особиста гігієна та режим дня»; 

  «Наш вільний час і здоровий спосіб життя» 

протягом 

року 

кл. керівники, 

майстри в/н, 

практичний 

психолог 

 

6 Місячник «Зроби до здоров’я крок», в який 

включати заходи по запобіганню вживання 

наркотиків, СНІДу, з метою збереження здоров’я 

української нації;  

- Тренінги: «Мій вибір – життя без цигарки», «Стоп 

насильству»; 

- «Профілактика вживання психоактивних речовин 

підлітка»; 

- Тематичний вечір: «Судимо алкоголь», «Суд над 

цигаркою»; 

-  Рейн – ринг: «Все про футбол», «Все про спорт»; 

- Інформаційна година: «Спортивна слава України», 

«Спорт у твоєму житті», «Спорт - здоров'я ,- 

довголіття». 

Тиждень фізичної культури і спорту: 

-  Випуск «Олімпійської листівки»; 

- Година спілкування:  «Спорт в моєму житті»; 

- Легкоатлетична   естафета»; 

- Єдиний Олімпійський урок; 

- «Щасливі українські діти – здорові, сильні,    

  мужні й спритні!»; 

- Відзначення Дня фізичної культури і спорту 

України: Спортивні ігри з нагоди Дня фізкультури і 

спорту-  Випуск «Олімпійської листівки»; 

- Година спілкування:  «Спорт в моєму житті»; 

- Легкоатлетична   естафета»; 

- Єдиний Олімпійський урок; 

- «Щасливі українські діти – здорові, сильні,    

  мужні й спритні!»; 

- Відзначення Дня фізичної культури і спорту 

України: Спортивні ігри з нагоди Дня фізкультури і 

спорту 

лютий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень 

 

 

Кл. керівники, 

майстри в/н, 

практичний 

психолог, 

викладач ПТНЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ПТНЗ 

 

кл. керівники, 

майстри в/н, 

кл. керівники, 

майстри в/н, 

учні ліцею 

7 Години здоров’я:  

- Перегляд відео – лекції: «Алкоголь. Тютюн. 

Наркоманія»; 

- Перегляд відеоролика: «Що криється у цигарці?»; 

-Тестування учнів: «Твоє здоров’я та паління»; 

-« Тютюнокуріння: так чи ні, який твій вибір?»; 

- «Молодь проти алкоголізму»; 

- «Скажемо палінню ні!»; 

- «Стоп наркотик»; 

- «НІ» інтернет залежності; 

- «Туберкульоз – лікується!» - (бесіда лікаря з 

протягом 

року 

кл. керівники, 

майстри в/н, 

практичний 

психолог 

зустріч з лікарем 

терапевтом 

зустріч з лікарем 

фтизіатром 

зустріч з лікарем 

стоматологом 



доповненням відео-документальним матеріалом); 

- До Всесвітнього Дня здоров’я: 

«Моє здоров’я – моє майбутнє» - (рекомендації 

лікаря); 

- «Наркоманія  - хвороба людства»-  (консультація 

лікаря); 

- «Профілактика туберкульозу» - (консультація 

лікаря фтизіатра по боротьбі з туберкульозом); 

- «Біла ромашка» - (перегляд документальних  

відео-сюжетів по проблемі наркоманії); 

- «Бережи свої зуби з дитинства!» - (поради лікаря 

стоматолога); 

- Бесіда - до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом 

«СНІД – страшне лихо людства». 

8 Участь у загальноліцейних , міських – воєнно - 

спортивних іграх: 

провести спортивні заходи, присвячені 

національним датам України 

Спортивна естафета: «Хто спритніший?»; 

Військово-патріотична гра «Козацькі розваги» 

Воєнно-спортивна гра: «Сіверські богатирі»,«33 

богатирі»; 

Воєнно-патріотична гра: «Салют, Перемого!» 

 

 

протягом 

року 

вересень 

жовтень 

 

грудень 

травень 

Викладач ПТНЗ 

                   

 

Патріотизм – як мета й результат  

патріотичного виховання молоді - це  

найвищий прояв любові до Батьківщини 

В. Даль 

Національно - патріотичне виховання  

Завдання: 

 забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно 

до її інтересів та можливостей;  

  виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, 

державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;  

 сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та 

культурних надбань українського народу;  

 формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного 

коду нації;  

  формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, 

національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, 

рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського 

народу та кращих зразків культурної спадщини;  

 відновлення і вшанування національної пам'яті;  

  утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в 

українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та 

державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ 

Української народної республіки. Січових стрільців, Української повстанської армії до часів 

незалежності;  

  формування психологічної та фізичної готовності, молоді, до виконання 

громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та 

незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та 

військової служби;  



 відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили 

військово-патріотичного виховання молоді;  

  забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей 

похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;  

- консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, 

навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання;  

 сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків 

громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді;  

  підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, 

любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;  

  створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої 

мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави;  

 сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я, задоволення 

естетичних та культурних потреб особистості;  

  виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, 

бездуховності, антигромадської діяльності;  

  створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та 

інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя;  

 реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання. 

1 Реалізації Концепції національно –

патріотичного виховання дітей та молоді 
(наказ МОН України від 16.06.15р. №641) 

протягом року Заст. директора з 

НВхР, викладачі 

ПТНЗ 

2 Забезпечення виконання методичних 

рекомендацій щодо використання державної, 

ліцейної символіки в ліцеї: цикл бесід, 

конкурсів, свят з питань вивчення символіки; 

поновлення куточків національної та ліцейної 

символіки; 

Виховні години до Дня визволення  
м. Сіверська, Дня незалежності України, Дня 

Державного Прапора України. 

протягом року 

 

 

 

 

 

вересень 

Викладач ПТНЗ, 

кл. керівники, 

майстри в/н 

 

Викладач ПТНЗ, 

кл. керівники, 

майстри в/н 

3 Вивчення та дослідження історії рідного 

краю: екскурсії та подорожі; зустрічі з 

відомими людьми 

протягом року Кл. керівники, 

майстри в/н 

4 Години спілкування:  «Конституція 

України», « Закони України», «Державна 

символіка – Герб, Прапор, Гімн України», 

«Історичні святині України», «Живи і міцній, 

Українська державо», «Твоєю силою, волею, 

словом…», «Незалежність починається 

з тебе», «Без Соборності немає 

незалежності», «Разом з власної волі з 1919-

го», «Українська революція та перша 

незалежність», «Злилися воєдино однині…», 

Патріотизм – мода чи самосвідомість нації?»,                                              

«Патріотизму сучасному розумінні» 

протягом року Заступник 

директора з НВхР, 

викладачі ПТНЗ, 

кл. керівники, 

майстри в/н 

5 І знову линуть до нас думи Кобзаря 

конкурс читців віршів:  

«Живе під сонцем любові – Шевченківська 

весна» 

протягом року 

 

 

Заступник 

директора з НВхР, 

викладачі ПТНЗ, 

кл. керівники, 

майстри в/н 

6 Виховні години: «Це - наша історія, це – 

наше життя», «Патріотизм – історії в 

обличчях і віршах», «А на цих рушниках- 

Україна моя», «Рідний край в моїй 

протягом року 

 

 

 

Заступник 

директора з НВхР, 

викладачі ПТНЗ, 

кл. керівники, 



душі»,  «Україна єдина- в єднанні сила й міць 

держави», «Україна – мати. Вмій її захищати, 

«Козацтво як втілення національно-

естетичного ідеалу», «Історії героїв АТО: 

«Ми боремося за українську землю, «Поети 

рідного краю», «Хай слово перельється в 

барву, а барва– в мелодію», «Україна – 

європейська держава»,«Псевдопатіотизм і 

його прояви», «Твоя країна- Україна- 

символи держави», «Від роду – до народу, 

 « Я єсть народ, якого правди сила, ніким 

завойована ще не була», «Державні та 

народні символи України», «Історичні 

постаті і визвольній боротьбі українського 

народу», «Україна й видатні українці», « 

Гетьмани України», «Національна символіка 

України», «Традиції українського народу»,  

«Героїзм народжує героїв», «Герої нашого 

часу», Скарби твої Україно», Духовні скарби 

мого народу на всіх, як оберіг», «Смакуємо 

українське, народна українська кухня», 

«Духовні цінності нашої країни та традиції 

європейських народів», «Соборність душ 

єднає Україну», «Патріотизм – потреба 

України, кожного українця». 

 

 

 

 

 

майстри в/н 

7 Виставка літератури, присвяченої подіям 

1932 – 1933 років на України; історії м. 

Сіверська; Великій Вітчизняній війні; 

видатним діячам, героям України 

протягом року Бібліотекар 

8 «Патріотизм - історії в обличчях і віршах» 

Нестиму я в душі вкраїнський стяг 

Й боротимусь за щастя і свободу, 

Бо я обрав важкий і світлий шлях- 

Служити українському народу! 

Документальний цикл «Неоголошена війна. 

Записки документаліста», "Записки 

документаліста" – документальна хроніка без 

жодних оцінок. 

-  вісім фільмів: «23 травня. Маріуполь», «Ніч 

23 – ранок 24 травня. Блок-пост», «24 травня. 

Торез», «25 травня. Донецьк», «26 травня. 

Добропілля», «Батальйон «Азов», 

«Слов’янськ» та «Дні бою». 

«Неоголошена війна» -документальний фільм 

«Неоголошена війна. Щоденник пам’яті». 

Що про цю війну думають ті, хто перебуває 

на передовій? Ті, хто не має чим відповісти 

на атаку ворога? Ті, кому дали в руки 

звичайний автомат – проти сепаратистських 

танків і «градів»? Ті, хто не має права 

обговорювати навіть найбезглуздіші накази, 

бо так заведено у військових? 

«Неоголошена війна. Щоденник пам’яті»  

 Заступник 

директора з НВхР, 

викладачі ПТНЗ, 

кл. керівники, 

майстри в/н 

9 Проведення Всеукраїнських організаційно-

масових заходів патріотичного 

протягом року Кл. керівники, 

майстри в/н, органи 



спрямування: 

- виставка-конкурс науково-технічної 

творчості «Наш пошук і творчість – тобі, 

Україно!» 

- виставка-конкурс декоративно-ужиткового і  

образотворчого мистецтва: « Мій рідний 

край»   

учнівського 

самоврядування 

10 Проведення безстрокових акцій: 

«Скорботні роковини», «Коли горить свіча», 

«Доки пам'ять в серці не згасає», «Скорботна 

свічка пам’яті», «Наша Україна – єдина 

країна», «Дихай вільно, моя Україна!», «Німа 

правда історії», «Лист пораненому», 

«Неосяжна моя Україна» 

постійно Кл. керівники, 

майстри в/н, органи 

учнівського 

самоврядування 

11 Перегляд та обговорення учнями  

вітчизняних  художніх і документальних 

фільмів:"Між Гітлером і Сталіним. Україна в 

ІІ Світовій війні", "Війна – український 

рахунок",  "Війна без переможців", "ОУН-

УПА: війна на два фронти",  "1377 спалених 

заживо", "Поводир",  "Зима у вогні». 

протягом року 

 

 

 

 

Заступник 

директора з НВхР, 

кл. керівники, 

майстри в/н, 

12 Проведення фестивалів патріотичної пісні; 

святкування Дня Примирення, Дня Збройних 

Сил України, Дня призовника, захисника 

Вітчизни, відзначення дня пам'яті Героїв 

Крут 

протягом року Кл. керівники, 

майстри в/н, органи 

учнівського 

самоврядування 

13 Виставки фото і малюнків: «Моя Україна»; 

- написання творчих робіт : «Я – учень, я – 

громадянин», «Від ідеї – до успіху», «Я – син 

народу, що вгору йде», «Самі будуємо своє 

життя у рідній країні», «Україна – очима 

молодих», «Моя Батьківщина – Україна» 

протягом року Органи учнівського 

самоврядування, 

учня ліцею 

 

«Якими діти народжуються - ні від кого не залежить ,  

але в силах  батьків  зробити  їх хорошими через правильне виховання» 

                                                                          Плутарх 

Робота  з батьками 

 

Завдання: 

 пізнати кожного учня; 

  знати, як учень  мислить, відчуває, сприймає; 

  вивчити характер, волю, інтереси учня; 

  вивчити особливості  організму; 

  максимально зблизити сім'ю та ліцей на основі партнерства, співробітництва, 

взаємоспілкування, взаєморозуміння, взаємодопомоги; 

 налагодити тісний зв'язок ліцею з батьками; 

 активізувати роботу батьківського сектора щодо роз'яснення законодавства України з 

питань освіти; 

 добиватись впливу органів місцевого самоврядування на батьків, діти яких 

порушують Статут ліцею; 

 аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявити причини байдужого ставлення 

батьків до навчання і виховання власних дітей; 

 пропагувати педагогічні знання, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності. 



1 Організація, та проведення батьківських 

зборів 

протягом року майстри в/н, 

кл. керівники 

2 Організація роботи батьківського комітету протягом року майстри в/н, 

кл. керівники 

3 Проведення для батьків цілеспрямованих 

бесід, єдиних інформаційних днів, лекцій 

стосовно запобігання вживання алкоголю 

постійно майстри в/н, 

кл. керівники 

4 Засідання Батьківського всеобучу: 

- «Батьківські проблеми»; 

- «Принципи психологічної допомоги у кризових 

ситуаціях»; 

- « Насильство в сім’ї та шляхи його 

попередження» 

протягом року практичний 

психолог 

5 Тримати під постійним контролем 

неблагополучні сім’ї, зв’язки з батьками, діти 

яких схильні до правопорушень. 

протягом року заступник 

директора з 

НВхР, 

майстри в/н, 

 кл. керівники 

6 Проведення для батьків цілеспрямованих 

бесід, єдиних інформаційних днів, лекцій 

стосовно запобігання вживання алкоголю, 

палінню, наркотиків: 

 

постійно заступник 

директора з 

НВхР, 

майстри в/н, 

 кл. керівники 

7 Проведення занять з проблем здорового 

способу життя та боротьби зі шкідливими 

звичками 

протягом року заступник 

директора з 

НВхР, 

майстри в/н, 

кл. керівники 

8 Організація роботи психологічної служби для 

батьків ( консультації) 

протягом року практичний 

психолог 

9 Лекторій для батьків: 

з питань навчання, виховання, соціально-

правового захисту дітей, ознайомлення із 

законодавчими документами 

 

протягом року майстри в/н, 

кл. керівники 

10 Активізувати роботу з обстеження житлово-

побутових умов учнів, що проживають в сім’ях, 

що опинилися у скрутному становищі 

протягом року практичний 

психолог 

майстри в/н, 

кл. керівники 

11 Підтримувати зв’язок з родинами, де 

виховуються учні, схильні до правопорушень 

протягом року Заступник 

директора з 

НВхР, 

практичний 

психолог, 

майстри в/н, 

кл. керівники 

12 Форми роботи  з батьками: 

 

 «Дискусія: Класний керівник і батьки», 

«Інтимне життя учнів: шлях до краху чи 

гармонії?», «Запобігання правопорушень і 

 

протягом року 

 

Заступник 

директора з 

НВхР, 

практичний 



злочинності»;« Виховання є справа авторитету 

й поваги» -практичні поради»; 

  Тематичний вечір: «На сімейний вогник», 

«Портрет сім’ї», «Сенс життя в наших дітях»; 

  Круглий стіл: « Грані співробітництва», 

«Класний керівник –очима батьків» , «Роль сім’ї 

та навчального закладу у формуванні здорового 

способу життя «; 

  Батьківські збори з участю працівників  

правоохоронних органів, служби у справах 

дітей: «Ми і наші діти», « Відповідальність 

батьків за виховання дітей», «Закон , який нас 

захищає»; 

 Конференція: « Успіхи народжують таланти: з 

оформленням виставки: « Цього нас навчили в 

ліцеї»; 

 Консультації для батьків: «Запитуйте – 

відповідаємо»; 

 «Консультація – практикум « Типові помилки 

родинного виховання , як їх запобігти» 

психолог, 

майстри в/н, 

кл. керівники, 

медична сестра 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Санітарно - освітня робота серед батьків: 

 «Роль раціонального харчування в становленні 

репродуктивної функції»; 

 «Вакцинація – це риса сучасного світу»; 

 «Вчусь бути здоровим : «Через любов і красу до 

виживання «; 

 « Життя  людини – найвища цінність»; 

 «Здоровий спосіб життя – запорука здоров'я»; 

 «Здоровий спосіб життя – основа життєвого 

успіху. Формування цілеспрямованої 

особистості»; 

 «Засоби та методи запобігання ВІЛ/СНІДу» 

 «Ні – шкідливим звичкам!»; 

 «Молодь і проблема вживання наркотиків»; 

 «Профілактика туберкульозу серед  підлітків» 

протягом року 

 

майстри в/н, 

кл. керівники, 

медична 

сестра, 

практичний 

психолог 

 

14 Батьківський всеобуч:  

 « Формування спрямованості до саморозвитку 

в юнацькому віці»; 

 «Психологія юнацтва»; 

 « Виховання характеру і моральних якостей у 

підлітків»; 

 «Особливості статевого виховання»; 

 «Незнання закону, не звільняє від 

відповідальності». 

протягом року Заступник 

директора з 

НвхР, 

практичний 

психолог, 

майстри в/н, 

кл. керівники 

 

 

« Дітям  самим  себе  не  організувати , не  захистити .  

Діти  потребують  організації  і  захисту» 

                                                                                          В.О. Сухомлинський 

Соціальний захист учнів. 

Завдання: 

 забезпечення права кожного учня бути здоровим, вчитись і мати умови для всебічного 

розвитку, бути надійно соціально і психологічно захищеним. Надаючи важливого значення  



становищу учнів, їх соціальному захисту, створенню сприятливих умов для фізичного і 

духовного розвитку, майбутньої повноцінної людини – громадянина України згідно з 

Конвенцією ООН з прав людини необхідно реалізувати заходи: 

 

1 Визначити соціальний статус учнів ліцею до 15.09.18 Практичний 

психолог, кл. 

керівники, 

майстри в/н 

2 Забезпечити соціальний захист учнів – сиріт та 

учнів, позбавлених батьківського піклування, 

пільгами, які передбачені законом України «Про 

соціальний захист учнів – сиріт та учнів, 

позбавлених батьківського піклування, та учнів із 

багатодітних родин» 

Вересень, 

грудень, 

квітень 

2018-2019н.р. 

Практичний 

психолог, 

заступник 

директора з 

НВхР 

3 Сприяти повноцінному, безкоштовному 

харчуванню учнів, учнів пільгової категорії. 

Забезпечити високу харчову та біологічну  цінність 

продуктів в їдальні ліцею та безпеку 

життєдіяльності. 

постійно Керівництво 

ліцею 

4 Виконання  Постанови Кабінету Міністрів 

України від 05.03. 2008р., №165 щодо 

стипендіального забезпечення: 

- призначення і виплата стипендії, надання 

матеріальної допомоги учням пільгової категорії та 

учням, які її потребують та Закону України «Про 

Державний бюджет». 

протягом 

року 

Керівництво 

ліцею 

5 Організувати медичний огляд учнів один раз на 

рік 

Сіверська міська 

лікарня, медична 

сестра, майстри 

в/н 

6 Здійснити контроль оформлення основних справ 
та нормативних документів учнів соціального 

статуту: піклування сироти, чорнобильці, 

малозабезпечені 

до 02.10.2018 Практичний 

психолог 

7 Забезпечити участь учнів - сиріт, учнів 

позбавлених батьківського піклування, інвалідів у 

гуртках 

до 10.10.18 заступник 

директора з 

НВхР, викладач 

ПТНЗ 

8 Вивчити, проаналізувати літнє оздоровлення учнів - 

сиріт, учнів позбавлених батьківського піклування 

інвалідів, учнів із багатодітних родин. Зробити 

заявку на оздоровлення учнів. 

до 03.12.18 заступник 

директора з 

НВхР 

9 Провести діагностику фізичного та 

психологічного розвитку, функціональних 

можливостей організму учнів, проаналізувати стан 

захворюваності учнів-сиріт та учнів, позбавлених 

батьківської опіки 

протягом 

року 

медична сестра 

10 Виконання законів України: 

- Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок 

і чоловіків 

- Про попередження насильства в сім'ї  

Постанови Верховної Ради України 

- Про заходи, направлені на поліпшення соціального 

захисту інвалідів (№291-ХІV від 03.12.98р.) 

протягом 

року 

Керівництво 



Постанови Кабінету Міністрів України 

- Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини (№866 від 

24.09.08) 

Указів Президента 

- Про заходи щодо поліпшення становища 

багатодітних сімей; про додаткові заходи щодо   

багатодітних та неповних сімей ;про підвищення 

соціального статусу жінок в Україні 

Міської Програми попередження дитячої 

бездоглядності та профілактики правопорушень 

серед неповнолітніх на 2011-2015 роки. 

11 Вжити заходи для забезпечення здорових і 

безпечних умов навчання учнів, залучати до занять 

фізичною культурою учнів-інвалідів, учнів-сиріт, 

учнів, позбавлених батьківського піклування, учнів 

із неблагополучних сімей, учнів з багатодітних 

сімей. 

протягом 

року 

Викладач ПТНЗ 

майстри в/н, 

класні керівники 

12 Робота з районною службою соціального захисту 
населення щодо дотримання Порядку впровадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної 

із захистом прав дитини на набуття дитиною статусу 

дитини-сироти, або дитини, позбавленої 

батьківського піклування. 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВхР 

13 Активізувати співпрацю із соціальними службами 

АДА та громадськими організаціями, що опікуються 

дітьми – інвалідами та дезадаптованою молоддю; 

сприяти адаптації і соціалізації проблемної молоді в 

життя суспільства шляхом надання можливості 

отримати повну загальну середню та професійну 

освіту 

протягом 

року 

Директор, 

 заступник 

директора з 

НВхР 

14  Організувати відпочинок та оздоровлення учнів 
під час канікул 

протягом 

року 

Директор,  

заступники 

 

Організація роботи щодо запобігання правопорушень і злочинів серед учнів 

 

                                                                           Правопорушниками стають, але не 

народжуються 

С. Сен –Реаль. 

1. Опрацьовувати нормативно-правову базу з 

питань профілактики злочинів серед 

неповнолітніх 

01.09.2018 –

25.05.2019 

Заст. директора 

з НВхР, 

практичний 

психолог 

2. Забезпечити взаємодію з правоохоронними 

органами, службами у справах дітей та 

медичними установами з метою підвищення 

рівня ефективності роботи з профілактики 

правопорушень та негативних проявів серед 

учнівської молоді 

01.09.2018 –

25.05.2019 

Заступник 

директора з 

НВхР 

3. Розробити тематику та забезпечити проведення 

Тижнів, Місячників, Декад правових знань, 

тематичних уроків права із залученням 

01.09.2018 –

25.05.2019 

Заступник 

директора з 

НВхР, класні 



працівників правоохоронних органів з метою 

недопущення втягнення неповнолітніх в 

злочинну або іншу антигромадську діяльність 

керівники 

4. Внести до планів спільних дій з управлінням 

освіти, районною службою у справах дітей та 

відділом кримінальної міліції у справах дітей 

заходів щодо запобігання та профілактики 

злочинів, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління 

серед неповнолітніх 

до 26.12.2018 Заступник 

директора з 

НВхР, 

5. Здійснювати аналіз кількості неповнолітніх, які 

перебувають на профілактичному чи 

диспансерному обліку в медичних установах 

району за вживання алкогольних, психотропних 

та наркотичних речовин 

Щоквартально Заступник 

директора з 

НВхР, сестра 

медична 

6. Організувати роботу Штабу профілактики 

правопорушень 

01.09.2018 –

25.05.2019 

Заст. директора 

з НВхР 

7. Здійснювати аналіз кількості злочинів та причин 

їх вчинення учнями та кількості учнів, які 

перебувають на обліках в службі у справах дітей 

та відділі кримінальної міліції у справах дітей 

Щоквартально Заступник 

директора з 

НВхР 

8. Забезпечити своєчасне виявлення сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, 

ведення їх обліку, здійснення систематичної 

перевірки умов утримання та виховання в них 

неповнолітніх, надання таким сім'ям адресної 

допомоги 

01.09.2018 –

25.05.2019 

Заст. директора 

з НВхР, 

практичний 

психолог, кл. 

керівники, 

майстри в\н 

9. Здійснювати моніторинг стану дотримання прав 

дітей та належних умов їх утримання 

Щоквартально Практичний 

психолог, кл. 

керівники, 

майстри в\н 

10. Забезпечити участь у семінарах для педагогічних 

працівників, які організують роботу з питань 

профілактики злочинності, пияцтва, наркоманії та 

тютюнопаління серед неповнолітніх 

01.09.2018–

25.05.2019 

Заступник 

директора з 

НВхР 

11. Проводити профілактичні заходи, спрямовані на 

виховання міжнаціональної поваги й нетерпимого 

ставлення до проявів расизму та ксенофобії 

01.09.2018 –

25.05.2019 

Практичний 

психолог 

12. Забезпечити своєчасне виявлення та взяття на 

облік учнів, сім’ї яких опинилися в складних 

життєвих обставинах чи які бродяжать, 

жебракують 

01.09.2018 –

25.05.2019 

Заст. директора 

з НВхР, 

практичний 

психолог, кл. 

керівники, 

майстри в\н 

13. Здійснювати соціально-педагогічний патронаж 

учнів із сімей, які опинились у складних 

протягом року практичний 

психолог, 



життєвих обставинах класні 

керівники, 

майстри в\н 

14. Розробити рекомендацій для батьків щодо 

профілактики та запобігання правопорушень, 

пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед 

підлітків 

до 05.02.2019 Заст. директора 

з НВхР, 

практичний 

психолог 

15. Брати участь у проведенні спільно з управлінням 

освіти, районною службою у справах дітей та 

відділом кримінальної міліції у справах дітей 

профілактичних рейдів «Урок» 

 

протягом року Заст. директора 

з НВхР, 

практичний 

психолог, кл. 

керівники, 

майстри в\н 

16. Організувати інформаційно-пропагандистські та 

тематичні акції, конкурси, виховні заходи з 

питань профілактики правопорушень серед учнів, 

запобігання вживанню неповнолітніми спиртних 

напоїв, наркотичних та психотропних речовин 

01.09.2018 –

25.05.2019 

Заст. директора 

з НВхР, 

практичний 

психолог, 

кл.керівники, 

майстри в\н 

17. Проводити індивідуальні психолого-педагогічні 

консультацій для учнів, які вживають алкогольні 

напої чи психотропні речовини, схильні до 

скоєння правопорушень 

постійно практичний 

психолог 

18. Залучати учнів девіантної поведінки, учнів, які 

вживають алкогольні, наркотичні чи психотропні 

речовини, до участі у виховних заходах різних 

рівнів 

протягом року Заступник 

директора з 

НВхР,  класні 

керівники, 

майстри в\н 

19. Охопити учнів, які скоїли злочини чи 

правопорушення, вживають алкогольні напої чи 

наркотичні, психотропні речовини, та учнів, сім’ї 

яких опинились у складних життєвих обставинах, 

гуртковою роботою  

постійно Заступник 

директора з 

НВхР, 

керівники 

гуртків 

20. Забезпечити висвітлення на сайті ліцею заходи 

для учнів та батьків з питань пропаганди 

здорового способу життя, правової освіти, 

запобігання негативним проявам серед 

неповнолітніх 

01.09.2018 –

25.05.2019 

Заступник 

директора з 

НВхР, 

практичний 

психолог 

21. Забезпечити висвітлення на сайті навчального 

закладу інформації про негативні наслідки 

впливу алкоголю та наркотиків на дитячий 

організм 

01.09.2018 – 

25.05.2019 

Заступник 

директора з 

НВхР, 

практичний 

психолог 

22. Залучати органи учнівського самоврядування до 

підготовки та проведення лекцій, конференцій, 

семінарів, «круглих столів» з питань протидії 

01.09.2018 – 

25.05.2019 

Заступник 

директора з 

НВхР, органи 



злочинним проявам, злочинам, що пов’язані із 

торгівлею людьми, та злочинам проти суспільної 

моралі 

учнівського 

самоврядування 

23. Використовувати в роботі відеофільми, 

фотоматеріали для підвищення ефективності 

профілактичної роботи у сфері протидії 

злочинності та негативним проявам в 

учнівському середовищі 

постійно Заступник 

директора з 

НВхР, 

практичний 

психолог, 

класні 

керівники, 

майстри в\н 

24. Оновлювати куточок правового виховання з 

висвітлення проблем держави і права, з 

роз'ясненням чинного законодавства та практики 

його застосування 

постійно Заступник 

директора з 

НВхР, викладач 

ПТНЗ 

25. Залучати учнів до участі у ліцейних та районних 

етапів олімпіад, правознавства, обласних 

конкурсів з правового виховання 

01.09.208 – 

25.05.2019 

Заступник 

директора з 

НВхР, викладач 

ПТНЗ 

26. Організувати роботу „Правових лекторіїв" для 

учнів, „ Лекторіїв для батьків", проводити  

зустрічі представників правоохоронних органів з 

батьківською громадськістю. 

постійно Заступник 

директора з 

НВхР, викладач 

ПТНЗ, 

практичний 

психолог, 

класні 

керівники 

 

VII. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
З а х о д и 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1 

Методичну роботу спрямувати на сприяння 

впровадженню ІКТ, інформаційних методів та 

мультимедійних засобів в навчально-виховний процес; 

працювати в поточному навчальному році над реалізацією 

науково-методичної проблеми «Використання інновацій 

у навчально-методичному процесі, забезпечення 

професійної підготовки кваліфікованих працівників». 

Методичну роботу проводити під гаслом «ДІЯ – головний 

ключ до успіху» 

Протягом 

року 
Голови МК 

2 

Основні завдання методичної роботи: 

 організаційно-методичне забезпечення програми 

розвитку ліцею 

 удосконалення змісту, форм і методів навчання та 

виховання учнів 

 розвиток педагогічної та професійної майстерності 

педколективу, його загальної культури, створення 

мотивації та умов для професійного вдосконалення 

 інформаційне забезпечення педпрацівників з 

Протягом 

року 

Директор, 

Заступники, 

голови МК, 

педколектив 

 



проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про 

досягнення передового пед. та практичного досвідів 

 організаційно-методична допомога у розвитку 

педагогічної творчості, впровадженні передового 

педагогічного досвіду тощо 

 створення комплексно-методичного забезпечення 

предметів та професій відповідно до держстандартів ПТО, 

Положення про організацію НВП 

 розробка та видання навчальних і методичних 

посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання 

 забезпечення інтеграції навчального процесу, теорії 

та практики 

 здійснення цілеспрямованої та якісної діяльності 

усіх методичних підрозділів   

3 

Відзначення ювілеїв від дня народження видатних 

українських письменників, фізиків, громадських діячів 

тощо відповідно до постанов Верховної Ради, 

розпоряджень КМУ 

Протягом 

року 
Педколектив 

4 

Роботу методичних комісій спрямувати на: 

- забезпечення засвоєння та використання 

найоптимальніших методів і прийомів навчання та 

виховання учнів; 

- постійне підвищення рівня фахової та методичної 

підготовки до організації НВП; 

- обмін досвідом успішної педагогічної діяльності; 

- виявлення, здійснення та поширення нових підходів 

до організації навчання й виховання; 

- забезпечення постійного засвоєння сучасної 

педагогічної теорії та практики; 

- створення умов для самоосвіти педпрацівників і 

здійснення керівництва їх творчою діяльністю 

Протягом 

року 
Голови МК 

5 

Затвердити голів методичних комісій: 

-трактористів-машиністів сільськогосподарського 

виробництва – викладача Лемішку О.Я.; 

- операторів комп’ютерного набору – майстра виробничого 

навчання Стиранець Т.М. 

- загальноосвітніх дисциплін - викладача Шаблю В.О..; 

- класних керівників і майстрів в/н – класного керівника 

Агаєву О.В. 

Головам методичних комісій надавати реальну, дієву 

допомогу педагогам, майстрам виробничого навчання у 

процесі розвитку їхньої майстерності як єдності 

професійних знань, умінь та навичок  

з  01.09. Директор 

6 

Продовжити роботу психолого-педагогічного семінару, 

діяльність якого сприятиме повноцінному розвитку 

особистості учнів, створенню умов для формування у них 

мотивації до самовиховання та саморозвитку, 

забезпеченню індивідуального підходу до кожного 

учасника НВП на основі його психолого-педагогічного 

вивчення та дасть змогу здійснювати профілактику і 

корекцію відхилень в інтелектуальному і психофізичному 

розвитку учнів 

1 раз на 

місяць 

Практичний 

психолог 

7 
Призначити методичним днем  середу: 

 Перша середа – інструктивно-методична нарада 

Протягом 

року 
Директор 



 Друга середа – психолого-педагогічний семінар 

 Третя середа – засідання методичної комісії класних 

керівників та майстрів виробничого навчання 

 Четверта середа – засідання методичних комісій. 

8 

Усім методичним комісіям згідно  плану роботи ліцею. 

проводити предметні тижні, конкурси на кращого з 

професії, відкриті уроки, заходи, спрямовані на 

популяризацію державних символів України, тренінгові 

заняття тощо  

Протягом 

року 
Голови МК 

9 

Продовжити видавничу діяльність нетрадиційних уроків, 

позаурочних заходів, розроблених викладачами, майстрами 

виробничого навчання ліцею.  

Протягом 

року 

 

Педпрацівни

ки 

10                                                                           

Забезпечити участь усіх педпрацівників у методичній 

роботі ліцею, методичних заходах Всеукраїнського, 

обласного і регіонального рівнів. 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

11 

Бібліотекару в методичному кабінеті проводити книжкові 

виставки до ювілейних дат письменників, вести алфавітну 

картотеку інноваційних заходів за матеріалами періодичної 

преси. 

Протягом 

року 
Бібліотекар 

12 

 

 

Розподілити обов’язки керівників ліцею за напрямками 

методичної роботи з викладачами, майстрами виробничого 

навчання відповідно до специфіки їх діяльності, 

враховуючи рекомендації НМЦ ПТО: 

 підготовка і проведення інструктивно-методичних 

нарад 

 надання допомоги педпрацівникам у виборі форм, 

методів навчання та виховання учнів, в удосконаленні 

методики проведення навчальних занять 

 надання допомоги майстрам виробничого навчання у 

розробці навчально-плануючої документації, виконанні 

методичних рекомендацій з проблем професійної освіти 

 надання допомоги педпрацівникам у вдосконаленні 

проведення позаурочних заходів, виховних годин 

 організація і проведення психолого-педагогічних 

семінарів 

Вересень 

Директор, 

заступники, 

практичний 

психолог 

13 

Комплектувати та поповнювати бібліотечний фонд 

літературою з питань самоосвіти та самовдосконалення, 

новинками психолого-педагогічної літератури. 

Протягом 

року 
Бібліотекар 

14 

Навчально-виховний процес базувати на психолого-

педагогічному проектуванні розвитку кожного учня, на 

суб’єктно – суб’єктних відносинах учасників навчання. 

Протягом 

року 

Педпрацівни

ки 

15 

Формувати комунікативну компетентність педагогів, 

майстрів виробничого навчання як одного з основних 

показників професіоналізму. 

Протягом 

року 
Голови МК 

16 
З метою приєднання до народних джерел оформляти 

куточок «По сторінках календаря народних свят». 

Протягом 

року 
Бібліотекар 

17 

Своєчасно на інструктивно-методичних нарадах 

опрацьовувати інструктивно-методичні листи, накази 

МОНУ, ДОН, НМЦ ПТО. 

Протягом 

року 

Директор, 

заступники 

18 

На засіданнях методичних комісій проводити 

бібліографічні огляди літератури, статей, законодавчих 

нормативів. 

Четверта 

середа 

щомісяця 

Голови МК, 

бібліотекар 

19 
Продовжити роботу з розвитку ділової активності учнів з 

метою підготовки їх до роботи в умовах ринкової 

Протягом 

року 
Педколектив 



економіки. 

20 

Проводити педагогічні читання «Творчий підхід до 

організації навчально-виховного процесу як необхідна 

умова забезпечення якості професійно-технічної освіти» 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВхР 

21 

З метою формування в учнів навичок поведінки в умовах 

терористичного акту проводити просвітницькі та 

практично-навчальні заходи: виховні години, лекції, 

зустрічі зі співробітниками органів внутрішніх справ, 

працівниками установ надзвичайних ситуацій. 

Протягом 

року 

Класні 

керівники 

22 

З метою особистісно-орієнтованого навчання на уроках 

використовувати комп’ютери, широко практикувати 

тестування як навчальний прийом та контрольну форму 

перевірки знань, умінь і навичок учнів. 

Протягом 

року 
Педколектив 

23 
Провести місячник педагогічної творчості педпрацівників, 

які атестуються в 2018-2019 навчальному року. 
Березень 

Заст. дир. з 

НВР 

Голови МК 

24 

Провести педагогічні читання «Як сформувати соціальну 

активність через використання спадщини В. 

Сухомлинського» 

Січень 
Заст. дир. з 

НВхР 

25 

З метою вшанування подвигу партизан і підпільників у 

період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років 

провести: 
-  тематичні уроки 

-  уроки пам’яті 

-  уроки-лекції з історії підпілля 

- зустрічі з ветеранами підпільного партизанського руху, 

представниками громадських організацій ветеранів, 

військовослужбовців 

- організувати туристичні маршрути місцями партизанської 

слави 

- покладання квітів до могил учасників підпільного 

партизанського руху. 

Протягом 

року 

Заст. дир. з 

НВхР 

26 

Висвітлення діяльності ліцею на веб-порталі ПТО України 

та використання в повному обсязі зазначеного Інтернет-

ресурсу. 

Протягом 

року 

Інженер-

електронік 

 

27 
Проведення діагностичної і просвітницької діяльності 

серед учнів та батьків. 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

28 

Сприяння активному впровадженню електронних 

підручників та інших електронних засобів навчання в 

навчальний процес. 

Протягом 

року 
Керівництво 

29 
Впровадження у викладання загальноосвітніх дисциплін 

інтерактивних технологій навчання. 

Протягом 

року 
Педколектив 

30 
Надання методичної допомоги у підготовці учнів до 

незалежного зовнішнього оцінювання. 

Протягом 

року 
Викладачі 

31 
Своєчасне методичне супроводження та обслуговування 

сайту ліцею. 

Протягом 

року 

Заст. дир. з 

НВхР, 

Інженер-

електронік 

32 
Відповідально ставитися до використання у навчально-

виховному процесі різноманітних видань. 

Протягом 

року 
Голови МК 

33 
Запровадити соціогеографічний практикум на уроках 

суспільних дисциплін. 

Протягом 

року 
Викладачі 

34 
Забезпечити умови для проведення самоосвітньої 

діяльності педагогів 

Протягом 

року 

Заст. 

директора з 



НВР 

35 

Створити методичний кейс технологій, прийомів, методів, 

ідей, засобів, які допомагають класним керівникам у роботі 

над розвитком соціальної компетентності учнів 

Протягом 

року 

Заст. з НВхР 

Голова МК 

класних 

керівників 

36 Створити кейс розробок виховних заходів 
Протягом 

року 

Заст. дир. з 

НВхР 

37 
Проводити пед. консиліуми з питань адаптації учнів  1 

курсу 
 

Заступники 

директора, 

Пр.психолог 

38 

Розробити рекомендації до проведення уроків природничо-

математичного циклу, філологічного, суспільно-

гуманітарного 

Вересень-

жовтень 
Голови МК 

39 
Проводити координацію методичного супроводу атестації 

педпрацівників 

Жовтень-

березень 

Заступники, 

Практичний 

психолог 

40 

Подальше застосування проектних технологій як 

інноваційного ресурсу удосконалення науково-методичної 

роботи 

Протягом 

року 
Педколектив 

41 

З метою удосконалення професійної компетентності 

педагогічних працівників, підвищення ефективності 

навчально-виробничого процесу, оновлення змісту 

професійно-технічної освіти спланувати методичну роботу 

через інструктивно-методичні наради, засідання 

педагогічної ради, психолого-педагогічні семінари, 

засідання методичних комісій, самоосвіту, курси 

підвищення кваліфікації (додатки) 

Протягом 

року 
Педколектив 

42 
Поповнювати Єдину державну електронну базу з питань 

освіти. 
Постійно 

Адмін. 

 

 

VIII. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

№ 

з/п 
Назва  заходів 

Строки 

виконання 
Виконавці 

1 

Всю методичну роботу педколективу направити на 

реалізацію методичної проблеми ліцею «Вплив 

інтерактивних форм і методів навчання на формування 

особистості в ході навчально-виробничого процесу». 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР, 

голови м/к 

2 

Проводити інструктивно-методичні наради, на яких 

освітлювати питання навчально-виховного процесу, 

вивчати накази МОНУ та НМЦ ПТО в Донецькій 

області.  

За окремим 

графіком 

Заступники 

директора, 

голови м/к 

3 
Скласти графік підвищення кваліфікації педпрацівників 

на навчальний рік  
Вересень 

Заст. директора 

з НВР 

4 Оформити атестаційний куточок До 26.09 
Заст. директора 

з НВР 

5 
Провести діагностування з метою вивчення 

інформаційних запитів педпрацівників  

Вересень, 

січень 

Бібліотекар 

 

6 

Забезпечити участь педпрацівників всіх категорій у 

роботі обласних семінарів-практикумів, шкіл передового 

досвіду обласних конкурсів   

За планом 

НМЦ ПТО 

Заступник 

директора з 

НВР 

7 
Створити умови для участі педпрацівників ліцею у 

колективних формах методичної роботи 

За єдиним 

планом 

метод. 

Дирекція 



роботи 

8 

Організувати стажування майстрів виробничого 

навчання на виробництві з метою вивчення сучасних 

технологій, матеріалів, техніки 

За 

графіком 

Заступник 

директора з 

НВР 

9 
Реалізувати заходи щодо самоосвітньої діяльності 

кожного педагога ліцею.  

Протягом 

року 

Заст. директора 

з НВР, голови 

МК 

10 

Регулярно проводити засідання методичних комісій. 

Працювати над зростанням інтересу учнів до знань та 

зацікавленістю процесом навчання, над підвищенням 

якості знань, умінь, навичок учнів, над формуванням 

відповідальності, громадської свідомості, над 

покращенням  відвідування навчальних занять. 

6 разів 

на рік 

голови м/к, 

викладачі, 

майстри в/н, 

класні 

керівники 

11 

Організвати роботу методичного кабінету. Продовжити 

роботу щодо поповнення кабінету новинками 

методичної літератури, оформити підписку на 

педагогічні видання, організувати своєчасне 

інформування педпрацівників з усіх педагогічних та 

методичних питань. 

Протягом 

року 

Заступники 

директора, 

бібліотекар 

12 

Провести згідно планів та графіків предметні тижні, 

відкриті уроки, позакласні заходи з метою розвитку 

зацікавленості учнів до предметів, що вивчаються. 

Протягом 

року 

Заст. директо-

ра з НВР, 

голови м/к 

13 
Регулярно проводити огляди методичної літератури, 

новинок педагогічних видань. 
Постійно 

Заст. директора 

з НВР, 

бібліотекар 

      

14 

Надавати можливість викладачам проходити курси 

підвищення кваліфікації, майстрам виробничого 

навчання – курси підвищення кваліфікації та стажування 

на виробництві згідно перспективних графіків 

Згідно 

графіка 
Адміністрація 

15 
Організувати роботу атестаційної комісії ліцею 

 

За окремим 

графіком 

Голова  АК 

Секретар АК 

16 

Створити умови для самоосвіти педагогів: 

- забезпечити якісну діяльність МК; 

- систематичне пояснення ролі самоосвіти, організація 

виступів викладачів та майстрів в/н з питань обміну 

досвідом самоосвіти; 

- надати можливість участі в обласних, всеукраїнських 

семінарах, веб-семінарах, педчитаннях, круглих столах 

тощо; 

- систематичне підведення підсумків самоосвітньої 

роботи (співбесіди, звіти на педрадах, метод. 

об’єднаннях); 

- забезпечення формування банку матеріалів (література, 

матеріали з ППД, тексти доповідей, взірці конспектів 

літературних джерел, новинки психолого-педагогічної 

літератури). 

Протягом 

року 

Адміністрація, 

бібліотекар 

17 

Оновлення перспективних графіків атестації, 

підвищення кваліфікації, стажування з урахуванням 

кадрових змін 

щорічно 
Заст. директора 

з НВР 

18 Оформити методичні матеріали атестуючих До 17.03 
Заст. директора 

з НВР 

 

 



ХІ. ПРОФОРIЄНТАЦIЙНА РОБОТА 

. 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1 Підготовка наказу про закріплення 

педпрацівників за школами міста Сіверська, 

Бахмутського району та прилеглих районів з 

розподілом шкіл для проведення 

профорієнтаційної роботи у 2018 - 2019н.р. 

вересень Заступник 

директора з НВхР 

2 Скласти заходи щодо виконання плану 

комплектування ліцею в поточному році 

листопад 

2018 

Заст. директора, 

педпрацівники 

3 Активно залучати до профорієнтаційної роботи 

учнів ліцею, випускників 

протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н, органи 

учнівського 

самоврядування 

4 Затвердити правила прийому до навчального 

закладу на 2019 рік» 

грудень  

2018 

Заступник 

директора з НВхР 

5 Забезпечити участь в ярмарках професій та 

інших профорієнтаційних заходах 

 

протягом 

року 

Заст. директора,  

кл. керівники, 

майстри в/н 

6 Організувати публікацію об'яв про набір в ліцей 

в пресі, телебаченні 

квітень-

травень  

2019 р 

Директор  

7 Поновити профорієнтаційні стенди до 01.04. 

2019 р. 

Заст. 

директора з НВхР, 

майстри в/н 

8 Забезпечити постійне оновлення  веб - сайту 

ліцею, сторінки веб-порталу 

протягом 

року 

Заст. директора, 

викладачі ПТНЗ 

9 Виїзні рейди педагогічними працівниками в 

школи індивідуально, згідно графіку   

січень-

травень 2019  

Викладачі ПТНЗ, 

майстри в/н 

10 Відвідати в обов’язковому порядку батьківські 

збори випускних класів шкіл. Проводити 

роз’яснювальну роботу з    батьками 

випускників, посилити їх роль в підготовці 

учнів до вибору професії 

протягом 

року 

Заст. директора з 

НВхР, Викладачі 

ПТНЗ, майстри 

виробничого 

навчання 

11 Проведення екскурсій для школярів та їх батьків  за окремим 

графіком 

Викладачі ПТНЗ, 

майстри в/н 

12 Проведення Дня відкритих дверей квітень 2019 Педколектив 

13 Активно залучати до профорієнтаційної роботи 

випускників ліцею 

протягом 

року 

Органи учнівського 

самоврядування 

14 Заслуховувати звіти педпрацівників про 

проведену профорієнтаційну роботи у 

закріплених школах 

протягом 

року 

Викладачі ПТНЗ, 

майстри в/н 

15 Участь у Всеукраїнських та регіональних 

виставках, форумах, акціях освітньої 

спрямованості 

за планом 

проведення 

Керівництво, 

педколектив 

16 Систематично на нарадах при директорі 

розглядати стан профорієнтаційної роботи 

постійно  Викладачі ПТНЗ, 

майстри в/н 

17 Провести Тиждень професій  за окремим 

графіком  

Викладачі 

спецдисципліни, 

майстри в/н 



18 Використовувати інноваційні засоби 

профорієнтаційної роботи: 

- ярмарок професій; 

- презентація робочих професій; 

тестування: ставлення учнів до праці; 

     -    професійні інтереси учнів. 

протягом 

року 

Педколектив 

19 Організувати роботу приймальної комісії 

 

квітень- 

серпень 

Заступник 

директора з НВхР 

Проводити роз’яснювальну роботу з    батьками випускників шкіл, посилити їх роль в 

підготовці учнів до вибору професії 

Виготовити буклети та альбоми про ліцей, поновити профорієнтаційні стенди 

№ 

з/п 
Дата (місяць) Форми і теми заходів 

Категорія 

працівників, 

запрошені особи 

1 Січень 

Провести інструктивну нараду пед. 

працівників, на якій обговорити план 

профорієнтаційної роботи на 2018/2019 н.р. 

Директор 

Заст. дир. з НВР 

Педагогічні 

працівники 

2. Січень-лютий 

Відповідно до рішення педради поновити 

договори з питань співпраці в 

плані  профорієнтації учнів зі школами 

району 

Заст. дир. з НВР 

3. 
Листопад-

грудень 

Видати наказ про закріплення педагогічних 

працівників за школами селища та району для 

проведення профорієнтаційної роботи 

Заст. дир. з НВР 

4. 
ІІ семестр 

Січень 

Заключити договори з ЗМІ, 

центром  зайнятості. Подати оголошення про 

прийом учнів до засобів масової інформації 

(радіо, телебачення, Internet) 

Заст. дир. з НВР 

5. 
Січень-

березень 

В закріплених школах створити  “Інформа-

ційні куточки” для учнів 9-11 кл. 

Викладачі, 

майстри в/н 

6. Постійно 

Проводити роз’яснювальну роботу 

з    батьками випускників шкіл, посилити їх 

роль в підготовці учнів до вибору професії. 

Викладачі, 

майстри в/н 

7. До  01.02.2018 
Виготовити наглядну агітацію про ліцей для 

абітурієнтів 2018 року 
Дирекція 

8. Січень 

Створити приймальну комісію, обговорити її 

склад на педраді, визначити функціональні 

обов’язки її членів 

Дирекція 

9. 

Останній 

місяць 

кварталу 

Організація і проведення зустрічей із 

представниками підприємств-

замовників  робітничих кадрів 

Дирекція, 

представники 

підприємств 

10. 
Січень-

червень 

Провести виїзні рейди педагогічними 

працівниками в школи   

Заст. дир. з НВР, 

педагогічні 

працівники 

11. 
Березень-

червень 
Профорієнтаційна робота з батьками   

Кл. керівники, 

майстри в/н 

12. Квітень 

Провести виховні години з метою залучення 

учнів ліцею до профорієнтаційної роботи 

“Абітурієнт 2018” 

Кл. керівники 

майстри в/н 

13. 
Червень 

 

3 метою залучення нових учнів на навчання в 

ліцей надіслати батькам кращих учнів подяки 

по місцю їх проживання  та роботи 

Заст. дир. з НВР, 

майстри в/н 



14. 

Вересень, 

квітень, 

травень, 

червень 

Заслуховувати питання профорієнтаційної 

роботи в ліцеї на виробничих нарадах   
Дирекція 

15. До  01.02.2018 
Виготовити буклети та альбоми про ліцей, 

поновити профорієнтаційні стенди 
Дирекція 

16. Листопад Затвердити правила прийому до ліцею Дирекція 

17. Квітень 
Підготувати агітбригаду і відеоролик   про 

життя ліцею 

Заст. дир. з НВР, 

голова профкому, 

голова учн. самовр. 

18. Березень 
Провести « День відкритих дверей» для учнів 

шкіл та їх батьків 

Заст. дир. з НВР,   

пед. працівники 

19. Постійно 
Систематично на нарадах  розглядати стан 

профорієнтаційної роботи 
Заст. дир. з НВР 

20. 
Протягом 

року 
Провести тижні професій 

методист, майстри 

в/н 

21. Травень 

Заслухати звіти викладачів, майстрів в/н про 

проведену профорієнтаційну роботу в 

закріплених школах. 

Дирекція, майстри 

в/н, викладачі 

22. 
Протягом 

року 

Активно залучати до профорієнтаційної 

роботи учнів ліцею, випускників 

Учнівське 

самоврядування 

 

 


