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ВСТУП 
 

Олександрійський професійний аграрний ліцей у своїй діяльності 
керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про професійно-
технічну освіту”, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, 
Положенням «Про організацію навчально-виробничого процесу» іншими нормативно-
правовими актами. 

У закладі створені належні умови для навчання та виховання здобувачів освіти, 
підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівня, професійної підготовки, розвитку 
індивідуальних здібностей і нахилів.  
       Контингент учнів станом  на 01 вересня 2021 року складав  315 осіб. 

Організація діяльності педагогічного колективу у 2021-2022  навчальному році 
здійснювалась відповідно до плану роботи педагогічного колективу згідно визначених  
розділів. Заняття розпочалися із 01 вересня 2021 року. Згідно із записами у журналах 
теоретичної та професійно-практичної підготовки, рішення педагогічної ради від 29 червня 
2022 року, протокол № 9,  робочі навчальні плани та програми були виконані повністю.  

Навчально - виробничий процес в ліцеї ґрунтується на принципах гуманістичної 
особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, 
громадських об’єднань, спільної діяльності педагогічних працівників, вихованців, батьків, 
включає  природничо-математичну, суспільно-гуманітарну, фізичну, загальнопрофесійну, 
професійно - теоретичну, професійно – практичну підготовку, а також виховну роботу. 

Методична  робота  у ліцеї в 2021-2022 навчальному році сприяла  удосконаленню  
навчально-виробничого,  виховного  процесу,  програмно-методичному  оновленню,  
запровадженню інноваційних  форм  і  методів  діяльності,  підвищенню  майстерності  
педагогічних працівників;   залученню педагогів до  творчої  діяльності;  дослідно-
експериментальної роботи; формуванню нових підходів щодо організації науково-
методичної роботи.  Головним    завданням було  -  задовольнити  потреби  викладачів,  
майстрів виробничого навчання в оволодінні передовими технологіями навчання і 
виховання. В ліцеї завдяки підвищенню  кваліфікації  педагогічних  кадрів, самоосвітній 
роботі, постійно розвивається  творчий  потенціал сучасного педагога, вдосконалюється 
його методична культура.  
     Основними  принципами  організації  методичної  роботи  у ліцеї у 2021-2022 
навчальному році були:  
- демократизація та гуманізація навчального процесу;  
- цільовий  підхід  до  організації  методичної  роботи  відповідно  до  програмних  цілей 

навчального закладу та напрямків його діяльності;  
- організація  роботи  з  педагогічними  кадрами  на  основі  потреб  та  реального  рівня 

професійної компетентності;  
- системність та систематичність;  
- науковість;  
- оперативність та мобільність;  
- прогностичність та випереджувальний характер;  
- оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;  
- пріоритет знань та моральних цінностей.  

Метою методичної роботи було: 
- підвищення рівня психологічної, педагогічної та методичної компетентності 

педагогічних працівників; 
- виявлення освітніх і методичних проблем та резервів їх розв’язання, розробка 

конкретних рекомендацій щодо розв’язання проблемних ситуацій; 
- зниження педагогічних труднощів; 
- збільшення задоволеності педагогічних працівників процесом і результатом своєї праці; 
- підвищення якості освітнього та виховного процесу, що відповідає сучасним вимогам, 

шляхом удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів; 
- Вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних 

інновацій передового досвіду працівників ліцею, області, України; 



- робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості викладача і 
учня, самореалізація творчої особистості. 

У 2021/2022 навчальному році педагогічним колектив продовжив роботу над 
єдиною науково-методичною проблемою «Компетентнісний  підхід до освітнього процесу 
як вимога сучасності»  та над третім її аспектом «Узагальнення досвіду реалізації та 
інноваційний потенціал компетентнісного підходу до навчання та виховання сучасного 
робітника». Робота над проблемою ліцею сприяла активізації форм і методів методичної 
підготовки кожного викладача та майстра в/н, підняла на більш високий рівень його 
теоретичну підготовку, надала чіткості й цілеспрямованості у роботі.  

Для реалізації ЄНМП проведено: моніторинг стану методичної роботи за 2021/2022 
н.р. з метою здійснення планування роботи на наступний 2022/2023 н.р.;  

- визначення змісту засідань методичної ради, педагогічних рад, інструктивно-
методичних нарад; роботи методичних комісій; роботи  семінарів, практичних занять з 
педагогічними працівниками; роботи з молоддю; роботи по створенні КМЗ предметів, 
якості організації дистанційного навчання тощо (інструктивно-методична нарада, участь у 
методичних заходах. Підсумок: педагогічна рада 13.05.2022); 

- вивчення роботи по сформованості педагогічних знань та вмінь: співбесіда з 
молодими педагогічними працівниками (Шевчук Д.В. - викладач, Ткаченко М.О.– майстри 
в/н);  

- надання допомоги педагогам-початківцям з вибору і реалізації індивідуальної 
методичної проблеми у відповідності до ЄНМП ліцею.  

- У 2021/2022 н.р. в ліцеї було створено чотири методичні комісії, які працювали над 
своїми методичними проблемами: 

- методична комісія суспільно-гуманітарного циклу: «Впровадження компетентнісного 
підходу до учнів шляхом впровадження у освітній процес інноваційних форм і 
методів роботи»;  

- методична комісія природничо-математичного циклу: «формування професійних та 
предметних компетенцій здобувачів освіти при вивченні предметів природничо-
математичного циклу»; 

- об’єднана методична комісія професійно-теоретичної та професійно-практичної 
підготовки: «використання інноваційного потенціалу педагогічних працівників як 
засіб формування виробничих компетенцій майбутнього випускника»; 

- методична комісія класних керівників:  «виховання свідомого громадянина шляхом 
формування та розвитку життєвих компетенцій майбутнього випускника». 

  Протягом навчального року: проведена співбесіда з головами методичних комісій щодо 
врахування рекомендацій і внесення коректив до плану методичної роботи на 2021-2022 
навчальний рік; надане консультативно-методична допомоги педагогічним працівникам, 
які почали працювати у ліцеї з метою виявлення рівня обізнаності щодо вимог до 
організації навчально-виробничого процесу; надавалась консультативно-методична 
допомога майстрам виробничого навчання щодо ведення навчально-методичної 
документації майстра з урахуванням розвитку компетентностей здобувачів освіти, вимог 
до проведення уроків, вимог до проведення позаурочного навчального (виховного) заходу, 
використання нових педагогічних та виробничих технологій на уроках з професійно-
практичної підготовки, взаємовідвідування, аналізу і самоаналізу уроків, професійної 
діяльність майстрів виробничого навчання у міжатестаційний період, організації 
стажування майстрів виробничого навчання, ведення журналів, формування комплекту 
навчально-методичної документації викладача (майстра), визначення індивідуальної 
методичної проблеми викладачів (майстрів), узгодження її з науково-методичною 
проблемою ліцею, етапів реалізації, професійної діяльність викладача у міжатестаційний 
період, щодо планування самоосвітньої роботи. 

У 2021-2022 н.р. в ліцеї пройшли предметні тижні:  
Олімпійський тиждень, 06-10.09.2021р. 
Тиждень «Правил дорожнього руху»,  19.10-23.10.2021р. 
Тиждень до дня автомобіліста та дорожника, 25.10.2021-29.10.2021р. 
Тиждень до Дня працівника сільського господарства,15.11-19.11.2021р. 



Тиждень української мови та літератури, 08.11 - 12.11.2021р. 
Тиждень професійної освіти, 22-26.11.2021р.  
Тиждень безпечного Інтернету, 24-28.01.2022р 
Тиждень  історії, 14 -18.02.2022р. 
Тиждень іноземної мови, 21.02 – 25.02.2022р. 
Тиждень. Шевченківські дні, 09-12.03.2022р. 
Тиждень математики, 18.04.2022- 22.04.2022. 

Слід відзначити належну підготовку заходів тижнів педагогічними працівниками 
Тимченко О.В., Жадан Л.В., Захарчука В.А.,  Ковтуна О.О., Погрібняка С.М., Пилипчук 
Н.О., Дунчика І.Г., Войтенко С.В., Богданової К.О., Константінової А.С., Масаликіна І.І., 
Шевчука Д.В.. Велику допомогу при організації заходів тижнів надавала бібліотекар 
Захарчук В.А., та керівник гуртка Коваль О.В.. 

Сплановано та проведено роботу психолого-педагогічного семінару «Сходами 
педагогічної майстерності» (робота з молодими педагогами з стажем роботи до п’яти 
років). Керівники семінару методист Коротинська Т.М. та практичний психолог Веселова 
І.Ф.).  

Перше засідання семінару відбулося 14.11.2021р.  з темою «Психологічний аналіз  
протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення». Мета 
засідання: ознайомлення учасників семінару з поняттям «конфлікт», його причинами та 
наслідками, обговорення типології конфліктів, розуміння структури конфлікту; визначення 
ставлення учасників до конфлікту; розуміння негативних та позитивних наслідків 
конфлікту.   

Друге засідання 08.02.2022р.. Мета засідання: сформувати навички побудови «Я-
твердження»; опрацювати визначення поняття «конфлікт»; навчитися вирішувати 
конфлікт; аналізувати конфліктні ситуації з огляду стилів вирішення конфліктів; аналіз 
конфліктної ситуації з огляду позицій та інтересів; ознайомитися з етапами вирішення 
конфлікту; навчитися моделювати та розв’язувати конфліктні ситуації. 

Третє засідання проводилось з використанням дистанційної платформи Zoom  
15.03.2022р. мета засідання: визначити способи розв’язання конфліктних ситуацій. 

Четверте засідання (підсумкове) проводилось з використанням дистанційної 
платформи Zoom  17.05.2022р.. Тема. Практичне заняття. 

У січні відбулися січневі Педагогічні читання «Створення інноваційного освітнього 
середовища як фактора розвитку особистості педагогічного працівника і здобувача освіти». 
Всі педагогічні працівники прийняли активну участь у роботі педагогічних читань. 
Виступи були підготовлені у вигляді презентацій та містили матеріали з власного досвіду 
роботи. Ковтун О.О. та Шевчук Д.В. представляли заклад на обласних педагогічних 
читаннях з проблеми «Творче використання прогресивних технологій навчання як 
інструменту удосконалення освітнього процесу», «Вдосконалення освітнього середовища 
як фактор ефективного формування предметних компетентностей на уроках професійно-
теоретичної підготовки». 

В ліцеї було організовано роботу  школи молодого педагогічного працівника; школи 
голів методичних комісій; школи педагогічної майстерності . На засідання школи молодого 
педагога опрацьовувались питання: психолого-педагогічні вимоги до сучасного викладача; 
етикет педагога; навчально-методична документація (навчальний план, робочий 
навчальний план, навчальні програми, робочі навчальні програми, індивідуальні плани…); 
вимоги до їх складання, ведення та використання; типи уроків виробничого навчання; 
форми і методи навчання; вміння користуватись Державними стандартами освіти при 
складанні навчально-методичної документації; мотивація навчання; організація і методика 
проведення уроків тощо. 

Всі педагогічні працівники протягом навчального року були учасниками обласних 
та всеукраїнських вебінарів та семінарів. У всеукраїнському вебінарі «Популяризація 
робітничих професій: проблеми та шляхи вирішення» прийняли участь викладач                   
(Захарчук В.А. з темою виступу «Популяризація робітничих професій через використання 
можливостей соціальних мереж та Інтернет-технологій» (20.10.2021 р.) та майстер в/н 
Ковтун О.О. «Популяризація робітничих професій: проблеми та шляхи вирішення». 



 Викладач хімії Каленчук Е.В. стала учасником ІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції "Підготовка майбутніх вчителів фізики, хімії, біології та природничих наук в 
контексті вимог нової української школи". Про участь у цих заходах педагогічні 
працівники робили відповідний запис у Coogle формі про наслідки самоосвітньої роботи. 
Найактивнішими учасниками обговорень проблем семінарів та вебінарів були Тимченко 
О.В., Ковтун О.О., Захарчук Василь Анатолійович, Захарчук Вікторія Анатоліївна, 
Константінова А.С., Шевчук Д.В. 

У обласних школах приймали участь Якимчук О.Ю. (молодого заступника з НВР) 
Ткаченко М.О., Ковтун О.О. (молодого майстра - початківця), Шевчук Д.В. (молодого 
викладача професійно-теоретичної підготовки). 

Педагогічні працівники стали учасниками обласних конкурсів:  
- на кращий «дистанційний виховний захід» (Бабіч О.М.); 
- на кращий авторський посібник навчального призначення (Ковтун О.О.). «Трактори» 

по темі «Двигун внутрішнього згорання»; 
- на кращу методичну розробку уроку української мови з використанням професійно 

спрямованої лексики. Тема: «Слововживання, вибір слова, лексична сполучуваність» 
(Жадан Л.В.). 
Педагогічні працівники розробили інформаційно-методичного забезпечення для 

педагогічних працівників та учнів: єдина форма плану самоосвітньої роботи (рекомендації 
та поради для планування самоосвітньої роботи); Створено Coodl форму «самоосвітня 
робота». Створено Coodl форму «підвищення кваліфікації»; Методичні рекомендації 
«Організація дистанційного навчання» (робота на дистанційних платформах) Коротинська 
Т.М.. Поновлено пам’ятку для викладачів (учнів) «Готуємось до ЗНО» Тимченко О.В.,; 
пам’ятку для учнів «Як уникнути неприємностей у мережі Інтернет», «Безпечний Інтернет: 
як захиститися від кібер-булінгу»  онлайн тест на платформі Google form «вивчай та 
розрізняй: інформаційна грамотність» (рекомендації до гри) (Захарчук В.А.). 

    Протягом навчального року викладачі та майстри в/н проходили курси підвищення 
кваліфікації при Кіровоградському ОІППО ім. Сухомлинського та Білоцерківському ІНПО.  
Майстри в/н Ковтун О.О. та Богданова К.О. пройшли стажування при базових 
підприємствах та підтвердили свої робітничі розряди. 

З початку навчального року організована робота по атестації педагогічних 
працівників. Наказом по ліцею створено атестаційну комісію; розроблено та затверджено 
річний план атестації; затверджені списки педагогічних працівників, що атестуються на 
2021/2022 н.р. 

На підсумковому  засіданні  атестаційної  комісії  (30 березня  2022 року протокол № 4)  
 членами  атестаційної  комісії  прийняті  рішення: 

- Захарчуку Василю Анатолійовичу, викладачу інформатики та математики, присвоїти 
кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;  
- Короті Миколі Васильовичу, викладачу професійно-теоретичної підготовки, присвоїти 
кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; 
- Константіновій Аліні Сергіївні, викладачу професійно-теоретичної підготовки, 
підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» ; 
- Погрібняку Сергію Миколайовичу, викладачу професійно-теоретичної підготовки, 
підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» викладачу професійно-
теоретичної підготовки; 
- Олефірову Олександру Васильовичу, викладачу професійно-теоретичної підготовки, 
підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».  

Протягом навчального року педагогічні працівники знайомилися з передовим  
педагогічним досвідом колег та запроваджували елементи у свою діяльність: 

У 2021/2022 н.р. ліцей працював за змішаною системою роботи (дистанційно та очно) 
тому  методична робота, також була організована таким чином, що в будь який час могла 
перейти у дистанційний або змішаний формат роботи. Тому продовжувалась робота на 
дистанційних платформах: «Classroom» «Zoom» «Googlclass» «Класна оцінка», і надалі 
працювали створені групи педагогічних працівників та учнів у «Viber» «Instagram» 



«Messenger». Продовжувалось робота з платформами Learningapps. kahoot, wordwall, 
wordart. 

Поряд з цим, план заходів щодо організації методичної роботи у ліцеї протягом 2021-
2022 навчального року був виконаний не повністю у зв’язку з проведенням  на території 
України карантинних заходів та введення воєнного стану внаслідок вторгнення на 
територію України російської федерації. Ліцей перейшов у дистанційний режим роботи з 
24 лютого 2022 року. Зокрема, не пройшли всі заплановані відкриті уроки та виховні 
заходи, предметні тижні, конкурс фахової майстерності з професії «Перукар, перукар -
модельєр» WoldSkills Ukraine (учень ліцею Резніченко Микола посів І-е місце у 
регіонольному  етапі конкурсу). 

У 2021-2022 навчальному році  колектив ліцею працював над поповненням та  
оновленням  КМЗ предметів для проведення уроків теоретичного та виробничого 
навчання,  консультативних занять, розробкою дидактичного  матеріалу.  

Поновлено роботу трактора МТЗ – 80; здійснено поточний ремонт та переоснащення 
системи пуску двигуна. 

В роботі трактор ЮМЗ-6, здійснюється капітальний ремонт. 
Незважаючи на введення військового стану, педагогічний колектив забезпечив повне  

виконання  робочих навчальних  планів та програм в тому числі проведення ПКА, ДКА. 
Випускникам (грудень 2021р., січень 2022р.) вручені документи про освіту (дипломи та 
свідоцтва про повну загальну середню освіту).  

В ліцеї проводилися виховні,   культурно – масові, спортивні, профорієнаційні  
заходи.  Здійснювався контроль за організацією  навчально – виробничого, виховного  
процесу,  контроль за станом  охорони  праці. 

Всі педагогічні працівники на протязі навчального  року  працювали над   пошуками  
найбільш  ефективних   і оптимальних методів  навчання з використанням мережі 
«Інтернет».  

В основу виховної роботи закладу був покладений принцип системного підходу, модель 
виховної системи охоплює всі сфери процесу виховання, а в центрі – було поставлено 
формування особистості учня з його інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом.  

У Законі України «Про освіту» акцентується увага на  вихованні громадянина – 
патріота Вітчизни, який здатен до плідної  трудової діяльності, із вільними політичними 
поглядами;  на формування творчої особистості, свідомого ставлення до своїх обов’язків; 
виховання поваги до національних скарбів українського народу; вироблення навичок 
здорового способу життя. 

В Концепції національної Програми виховання, формування здорового способу 
життя, розвитку духовності і зміцнення моральних основ суспільства поставлені ряд 
завдань: 

- виховання високих моральних якостей, культури і трудової моралі; 
- збереження повноцінного фізичного розвитку молоді; 
- запобігання злочинності, попередження інформації, яка містить в собі елементи 

асоціальної поведінки, жорстокості, насильства, порнографії, пропаганди наркотичних 
речовин. 

Таким чином,  головним завданням виховної роботи ліцею   є формування і розвиток 
свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного обрання свого 
місця в житті. 
    З 2022-2023 навчального року педагогічний колектив ліцею розпочне  працювати 
над єдиною науково-методичною проблемою «Формування професійних та життєвих 
компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників в умовах інтенсивного розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій  сучасного суспільства». Робота над проблемою 
розрахована на п’ять років та буде проходити за підпроблемами:  

1. 2022-2023н.р. «Професійний розвиток та вдосконалення умінь та навичок 
педагогічних працівників через опанування та впровадження у освітній процес  
можливостей ІКТ - технологій при створенні сучасного освітнього середовища». 



2. 2023-2024 н.р. «Розвиток ключових компетентностей сучасного педагога через 
впровадження у свою діяльність кращих методик передового педагогічного досвіду 
по створенню та використанню цифрових технологій». 

3. 2024-2025 н.р. «Розвиток цифрової компетентності майбутнього кваліфікованого 
робітника через опанування основних понять «цифрова грамотність», «цифрова 
культура», «цифрове середовище», «цифрові навички». 

4. 2025-2026 н.р. «Формування та розвиток пізнавальних та життєвих компетентностей 
здобувачів освіти через насичення освітнього простору інформаційно-
комунікаційними технологіями».  

5. 2026-2027 н.р. «Розв’язання життєво-професійних проблем випускника, здатного 
реалізовувати потреби суспільства через розвиток власного творчого потенціалу у 
цифровому середовищі». 

 
Перспективні завдання навчального закладу 

на 2022-2023 навчальний рік 
Педагогічний колектив ліцею  на підставі проблемних питань, виходячи з підсумків 

навчально-виробничої роботи за 2021-2022 н.р та з метою подальшого підвищення якості 
навчально-виховного процесу, рівня підготовки спеціалістів, з урахуванням побажань 
педагогічного колективу, на основі висновків звітної документації про проведену роботу за 
вказаний період в 2022-2023 навчальному році намічає вирішення таких задач: 
1. Створення умов для формування всебічно розвиненої особистості здобувача освіти, 

становлення соціально зрілої особистості, зорієнтованої на розвиток власних 
здібностей та саморозвиток. 

2. Підготовка учня до життя в сучасних умовах з допомогою інноваційних технологій 
освіти на основі компетентнісного підходу  до освітнього процесу. 

3. Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, 
суспільних та власних інтересів. 

4. Забезпечити якість підготовки учнів шляхом використання КМЗ предметів та 
професій. 

5. Забезпечення якісного навчально-виробничого, виховного процесу шляхом 
використання інноваційних технологій, розробки дидактичного забезпечення уроків 
теоретичного і виробничого навчання, консультативних занять,  зміцнення 
дисципліни учнів. Підвищення особистої відповідальності педагогічних працівників 
за результати своєї роботи. 

6. Використання в навчально-виховному процесі сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій та сучасних освітніх платфірм. 

7. Систематично поліпшувати рівень підготовки викладачів, майстрів в/н шляхом 
самоосвітньої роботи, підвищення кваліфікації, участі у вебінарах, практикумах, 
семінарах, школах передового педагогічного досвіду, удосконалення форм і методів 
навчання. 

8. Формування в учнів поваги та любові до обраної професії, прагнення 
удосконалювати свої знання та майстерність. 

9. Надання своєчасної психологічної допомоги та підтримки учням. 
10. Формування в учнів навичок впевненої поведінки, орієнтації на здоровий спосіб 

життя, профілактику тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та інших форм 
соціально небезпечної поведінки.  

11. Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виробничого,  
виховного процесу. 

12. Формування в учнів почуття свідомості, людської гідності. 
13. Виконання заходів щодо поліпшення безпеки життя і діяльності учнів, запобігання 

травматизму, забезпечення соціального захисту здобувачів освіти. 
 
 



 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 
про 

виконання 

1 Здійснити комплектацію ліцею 
педагогічними кадрами 

До 
30.08.2022р. 

В.о. директора, 
інспектор з кадрів 

 

2 Забезпечити підписання актів готовності 
ліцею до нового 2022-2023 н.р., осінньо-
зимового періоду 

Серпень 
2022р. 

В.о. директора 
завідуючий 
господарством 

 

3 Розподілити обов’язки між адміністрацією 
ліцею 

Серпень 
2022р. 

В.о. директора, 
заступники 
директора 

 

4 Розподілити педагогічне навантаження, 
підготувати наказ, ознайомити працівників 
ліцею з правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, режимом роботи 

До 
30.08.2022р. 

В.о. директора, 
Заступник 

директора з НВР, 
інспектор з кадрів  

 

5 Підготувати накази про: 
 Організований початок навчального року; 
 Формування  навчальних груп; 
 Створення  тарифікаційної комісії; 
 Призначення  класних керівників; 
 Закріплення  майстрів виробничого 

навчання  за навчальними групами; 
 Про призначення класних керівників, 

завідуючих кабінетами і майстернями, голів 
методичних комісій; 

 Про розподіл функціональних обов’язків 
між адміністрацією; 

 Про режим  роботи ліцею; 
 Про затвердження правил внутрішнього 

трудового розпорядку; 
 Про організацію методичної роботи; 
 Про затвердження складу педагогічної 

ради; 
 Про розподіл педагогічного навантаження; 
 Про педагогічний стаж. 

 
 
 

Серпень – 
перша 
декада 
вересня  
2022р. 

В.о. директора,  
заступники 

директора з НВР, 
НВихР,  

методист 

 

6 Скласти: 
 розклад занять та розклад роботи гуртків; 
 графік навчально – виробничого процесу 

по-семестрово або на навчальний рік; 
 графік контролю за навчально-виробничим 

процесом; 
 графік проведення поетапних 

кваліфікаційних атестацій, державної 
кваліфікаційної атестації (посеместрово);  

 графік консультацій; 
 графік відпусток; 
 графік проведення атестації 

 

Вересень 
 

Вересень 
 

Згідно з 
робочими 

навчальними 
планами 

Вересень, 
січень 

 

В.о. директора, 
заступник 

директора з НВР,  
Заступник 

директора з НВихР, 
інспектор з ВК, 

методист,  
головний бухгалтер 

 



педпрацівників; 
 графік чергувань по ліцею; 
 тарифікаційні списки. 

 
Січень 

Вересень 

7 Вивчити склад контингенту учнів першого 
курсу: за місцем проживання, сімейним 
станом, матеріальним забезпеченням, 
успішністю, участю у громадському житті. 

До 19.09. 
2022р. 

В.о. директора, 
заступники 
директора, 

соціальний педагог 

 

8 Провести інструктаж з охорони праці та БЖД 
з учасниками навчально-виховного процесу 

До 02.09. 
2022р. 

Інженер з ОП 
(фахівець) 

 

9 Провести роботу щодо складання та 
затвердження навчально–плануючої 
документації викладачів, майстрів в/н, голів 
методичних комісій, завідуючих кабінетами, 
керівників гуртків 

До 09.09. 
2022р.  

Заступник 
директора з НВР,  

заступник 
директора з НВихР, 

методист  

 

10 Провести збори у навчальних групах 
стосовно доведення до учнів єдиних 
педагогічних вимог та правил внутрішнього 
розпорядку в ліцеї. 

Вересень- 
жовтень 
2022р. 

Майстри в/н, класні 
керівники 

 

11 Укласти договори з підприємствами, 
установами та організаціями для  про -
ходження виробничого навчання і виробничої 
практики учнями ліцею 

Серпень 
2022р. 

В.о. директора, 
старший майстер, 

заступник 
директора з НВР 

 

12 Організувати роботу атестаційної комісії До 20.09. 
2022р. 

В.о. директора, 
методист 

 

13 Провести спільні засідання МК з 
представниками замовників кадрів по 
визначенню та внесенню до робочих 
навчальних програм регіональних 
компонентів. 

Вересень- 
жовтень 
2022р. 

Голови методичних 
комісій 

 

14 Забезпечити педагогічних працівників 
журналами обліку теоретичного, 
виробничого навчання та з виховної роботи,  

Серпень 
2022 р. 

Заст. директора з 
НВР  

15 Скласти графік контролю керівниками ліцею 
стану проходження виробничого навчання та 
виробничої практики учнями ліцею 

Вересень 
2022р. 

Заст. дир. з НВР, 
старший майстер   

16 Провести аналіз новоприбулого контингенту Вересень 
2022р. 

Соціальний 
педагог, 

практичний 
психолог, 

класні керівники,  

 

17 Провести анкетування серед учнів 
новоприбулого контингенту 

Вересень 
2022р. 

Соціальний 
педагог, класні 

керівники, 
керівники гуртків 

 



18 Систематизувати особові справи учнів та 
доповнити їх необхідними документами або 
їх копіями 

Вересень 
2022р. 

Класні керівники, 
майстри в/н  

19 Організувати проведення медичних оглядів 
учнів, сформувати спецгрупи для занять 
фізичною культурою 

Вересень 
2022р. 

Викладач фізичної 
культури  

20 Організувати замовлення учнівських квитків 
та документів для проїзду в громадському 
транспорті (за потребою) 

Вересень 
2022р. 

Заступник 
директора з НВихР, 
соціальний педагог  

 

21 Затвердити  плани роботи методичних 
комісій. 

 
Вересень 

2022р. 

Методист, голови 
методичних комісій 

 

22 Скласти план роботи педагогічної ради, та 
інструктивно-методичних нарад 

Серпень 
2022р. 

В.о. директора, 
заст. директора з 
НВР, методист,  

 

23 Скласти графік контролю за навчально-
виробничим процесом на навчальний рік 

Вересень 
2022р. 

Заст. директора з 
НВР, НВихР  

24 Внести до Єдиної електронної бази з питань 
освіти дані про учнів нового контингенту 

Вересень 
2022р. 

Заступник 
директора з НВР  

25 Організувати роботу школи молодого 
педагога, школи педагогічного зростання, 
школи голів методичних комісій. 

Вересень 
2022р. Методист  

26 
Спланувати роботу психолого-педагогічного 
семінару 

Вересень 
2022р. Методист  

27 
Спланувати роботу методичної ради ліцею 

Серпень-
вересень 
2022р. 

В.о. директора, 
методист  

28 

Проводити інструктивно-методичні наради з 
педагогічними працівниками ліцею 

Протягом 
навчального  
року (не 
менше 
одного разу 
на місяць та 
за 
потребою) 

В.о. директора 
Заступник 
директора з НВР, 
методист  

 

29 Розробити (оновити) пакети комплексних 
кваліфікаційних робіт та комплексних 
кваліфікаційних завдань з кожної професії, в 
тому числі для проведення атестаційної 
експертизи ліцею. 

Серпень, до 
10 вересня 

2022р. 

Педагогічні 
працівники, голови 
методичних комісій 

 

30 Зареєструвати викладачів загальноосвітньої 
підготовки на участь у підвищенні 

Грудень 
2022р. 

Методист, 
інспектор з кадрів 

 



кваліфікації у КОІППО ім. Василя 
Сухомлинського. Скласти графік підвищення 
кваліфікації на 2023 р. 

31 Провести у навчальних групах І курсу вхідне 
діагностування з предметів загальноосвітньої 
підготовки 

Вересень 
2022р.  

Заступник 
директора з НВР 

Голови методичних 
комісій, викладачі 

 

32 Спланувати роботу атестаційної комісії на 
2022-2023 н.р.  

За окремим 
графіком 

Голова 
атестаційної 

комісії, секретар 
атестаційної комісії 

 

33 Спланувати роботу методичних комісій на 
2022-2023 н.р. 

За планом 
роботи 
методичних 
комісій 

Голови методичних 
комісій, методист   

34 Спланувати роботу ради профілактики  
правопорушень 

Вересень 
2022р. 

Заст. директора з 
НВихР 

 

35 Проводити контроль за станом викладання 
предметів загальноосвітньої, професійно-
теоретичної та професійно-практичної 
підготовки 

За графіком 
контролю 

В.о. директора, 
Заступник 

директора з НВР,  
Методист  

 

36 Продовжити реалізацію Концепції 
національно-патріотичного виховання в ліцеї 

Протягом 
навчального  
року 

В.о. директора, 
Заст. дир. з НВихР  

37 Організувати роботу активу учнівського 
самоврядування 

Жовтень 
2022р. 

Заст. дир. з НВихР, 
голова учнівського 
самоврядування 

 

 Організувати роботу по залученню учнів 
ліцею до участі у  обласних (районних) 
олімпіадах, конкурсах, турнірах, конкурсах  
фахової майстерності 

Протягом 
навчального 

року 

Заступник 
директора з НВР,  

Заступник 
директора з НВихР, 
викладачі, майстри 

в/н  

 

38 Організувати профорієнтаційну роботу в 
школах міста та району 

Лютий – 
травень 
2023р. 

Заступник 
директора з НВР, 

Заступник 
директора з НВихР 

 

39 Систематично проводити інформаційне 
наповнення сторінок веб-сайту ліцею 

Постійно Відповідальна 
особа згідно наказу   

40 
 

Організувати і проводити культурно-масові 
заходи для учнів та працівників ліцею до 
державних свят 

Протягом 
навчального 

року 

Заст. директора з 
НВихР, керівники 

гуртків 
 

41 Підготувати матеріали до плану роботи на 
наступний  навчальний рік 

Квітень 
2023р. 

Робоча група з 
розробки плану 

 



42 Забезпечити організоване закінчення 
навчального року, проведення ДПА/ ЗНО, 
ДКА  

Червень 
2023р. 

В.о. директора, 
Заступник 

директора з НВР, 
методист   

 

43 Організувати роботу приймальної комісії Травень 
2023р. 

Голова 
приймальної 

комісії 
 

44 Подати пропозиції по підвищенню 
кваліфікації педагогічних працівників при 
Білоцерківському ІППО на 2024 рік. 

Червень 
2023 

Методист   

45 Проаналізувати роботу ліцею за 2022-
20223н.р. та скласти план роботи на 2023-
2024 н. р. 

Червень  
2023р. 

Робоча (творча) 
група з розробки 
плану 

 

 
 
ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 
про 

виконання 

І. Планування і облік навчальної роботи 

1 

Розробити та затвердити навчально – 
плануючу документацію; 
Робочі навчальні програми; 
поурочно — тематичні плани; переліки 
пробних кваліфікаційних робіт 
графік проведення   поетапної 
кваліфікаційної у І та у ІІ семестрі; 
розпочати роз’яснювальну роботу по 
реєстрації учнів на ЗНО 

 
До 

02.09.2022р., 
ЗНО – 

грудень 
2022р. 

 
 

 
 

Заступник 
директора з НВР,  

методист  

2 

Скласти графік проведення предметних 
тижнів, відкритих уроків Вересень 

2022р. 

Голови 
методичних 

комісій, 
методист 

 

3 

Забезпечити вчасне і чітке ведення журналів 
обліку теоретичного, виховної роботи у 
відповідності з інструкцією ведення 
журналів 

Протягом 
навчального 

року 

Заступник 
директора з НВР, 

заступник 
директора з 

НВихР, старший 
майстер  

 

4 
Проаналізувати стан забезпечення учнів 
ліцею підручниками, відповідність їх 
навчальним програмам 

Вересень 
2022р. 

Бібліотекар 
 

5 

Провести контрольні зрізи знань за І та ІІ 
семестри. Наслідки проаналізувати та 
обговорити на засіданнях методичних 
комісій та педагогічній раді. 

Згідно робочих 
планів і 
програм 

Заступник 
директора з НВР 

 



6 
Проводити роботу з вивчення та поширення 
передового педагогічного досвіду 

Протягом 
навчального 

року 

Методист 
 

7 

Систематизувати дидактичні матеріали з 
предметів загальноосвітньої, професійно –
теоретичної та професійно-практичної 
підготовки з урахуванням вимог державних 
стандартів П(ПТ)О 

Протягом 
навчального 

року 

Заступник 
директора з НВР, 

заступник 
директора з 

НВихР, старший 
майстер, голови 
МК, викладачі 

 

8 
Для тих хто атестується у 2023 році 
підготувати необхідні матеріали 

За окремим 
планом 

Секретар 
атестаційної 

комісії 

 

9 
Проводити роботу розробці та поновленню 
комплексно – методичного забезпечення 
освітнього  процесу 

Постійно 
 

Педагогічні 
працівники  

10 

Проводити по семестровий  аналіз та оцінку 
результатів навчальної діяльності учнів з 
усіх предметів загальноосвітньої 
професійно-теоретичної та професійно-
практичної підготовки. 

Грудень 2022р, 
Червень 2023р. 

Заступник 
директора з НВР, 
старший майстер  

 

11 

Проводити планові та позапланові засідання 
інструктивно – методичних нарад з 
педагогічними працівниками 

Згідно плану 
та по мірі 
необхідності 

Заступник 
директора з НВР, 

заступник 
директора з НВихР 
старший майстер, 

методист 

 

12 
Скласти графік проведення консультацій на 
2022/2023 н.р. 

І/ІІ семестри 
Заступник 

директора з НВР 
 

13 

Проводити предметні тижні 

За окремим 
планом 

Заступник 
директора з НВР, 

Заступник 
директора з НВихР 

методист 

 

II. Удосконалення процесу навчання 

1 

Провести вхідне діагностування серед учнів 
І курсу на базі базової загальної середньої 
освіти з основних предметів 
загальноосвітньої підготовки 

Вересень 
2022р. 

Заступник 
директора з НВР 

голови МК, 
викладачі 

 

2 

Забезпечити проведення І турів  обласних, 
Всеукраїнських конкурсів, олімпіад та 
турнірів з предметів загальноосвітньої 
підготовки 

Жовтень 
2022р. 

березень — 
квітень 2023р. 

Заступник 
директора з НВР 

голови МК, 
викладачі 

 

3 

Провести контрольні зрізи знань наприкінці 
кожного семестрів з предметів 
загальноосвітньої та професійно-теоретичної 
та професійно-практичної підготовки. 

Грудень 
2022р. 

Травень 
2023р. 

Заступник 
директора з НВР, 

голови МК, 
викладачі 

 



4 
Організувати виставку кращих методичних 
наробок викладачів та майстрів в/н за І 
семестр   

Січень 2021р. Методист, 
педагогічні 
працівники 

 

5 

Проведення корекційної роботи  з учнями, 
що мають низький рівень знань  (за 
наслідками вхідного діагностування, 
результатів директорських контрольних 
робіт, наслідків поетапної кваліфікаційної 
атестації) 

Протягом 
навчального 

року 

Голови МК, 
викладачі 

 

 
 
ІІІ. ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА  ПІДГОТОВКА 
 

№ з/п Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 
про 

виконання 

1 Розробити графік контролю за 
проходженням учнями виробничого 
навчання та виробничої практики 

До 08.09.2022 
Заступник 

директора з НВР, 
старший майстер  

 

2 Закріпити майстрів в/н за навчальними 
групами 

До 01 вересня 
2022 р. 

В.о. директора, 
заступник 

директора з НВР 

 

3 Укласти двосторонні договори з 
організаціями та установами для 
проходження учнями виробничого 
навчання та виробничої практики 

До 01.10.2022. 

В.о. директора, 
заступник 

директора з НВР, 
старший майстер  

 

4 Забезпечити підготовку учнів до 
участі у  конкурсах фахової 
майстерності серед учнів  

Згідно 
графіків НМК 

ПТО 

Заступник 
директора з НВР, 
старший майстер 

 

5 Забезпечити контроль виконання 
інструкцій з ведення журналів обліку 
виробничого навчання учнів ліцею 

Постійно 
Заступник 

директора з НВР, 
старший майстер 

 

6 На педагогічній раді розглядати 
питання про допуск учнів навчальних 
груп до кваліфікаційних атестацій 

За графіком 
навчально-

виробничого 
процесу 

Заступник 
директора з НВР, 
старший майстер 

 

7 Продовжити роботу щодо 
комплектації майстерень 
інструментом, зразками деталей, 
макетами, засобами навчання для 
учнів 

Протягом 
навчального  

року 

Заступник 
директора з НВР, 
старший майстер, 

майстри  в/н 

 

8 Здійснити моніторинг навчальних 
досягнень учнів випускних груп з 
професійної підготовки 

До 01.06. 
2023р. 

Заступник 
директора з НВР, 
старший майстер, 

майстри в/н 
 

 



9 Обговорити на засіданні МК та 
інструктивно-методичній нараді при 
заступнику директора з НВР: 

- стан навчально-методичної 
бази кабінетів , майстерень 

- якість підготовки до уроків 
майстрів  в/н та викладачів 
професійно-теоретичної підготовки; 

- стан самоосвітньої роботи 
педагогічних працівників; 

- активізація пізнавальної 
діяльності учнів як засіб формування 
інтересу до навчання; впровадження 
інноваційних освітніх та виробничих 
технологій на уроках виробничого 
навчання; 

- результативність використання  
елементів інноваційних освітніх 
технологій  у практичній діяльності 
викладачів професійно-теоретичної 
підготовки; 

- стан використанні сучасних 
освітніх платформ при підготовці до 
уроків, створення сучасного 
освітнього середовища в умовах 
дистанційного навчання та власної 
самоосвітньої роботи; 

- активізація пізнавальної 
діяльності учнів як засіб формування 
інтересу до навчання; впровадження 
інноваційних освітніх та виробничих 
технологій на уроках професійно-
теоретичної підготовки; 

- система роботи майстрів 
виробничого навчання  по 
формуванню  учнів життєвих та 
професійних компетенцій; 

- якість підготовки та ведення 
уроків теоретичного навчання ; 

- організація самостійної 
діяльності учнів на уроках 
професійно-практичної  підготовки; 

- стан провадження у навчально-
виробничий процес засобів ІКТ; 

- впровадження у освітній 
процес дистанційних форм виховної  
роботи.  

 
 

 
Вересень, 
грудень 
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ІV. ВИХОВНА РОБОТА 

1. ВСТУП 
 

                                                                          «Ми повинні виховати Людину, здатну   
                                                                       створити своє особисте  життя».                                 

                                                                                                                                                                                           
П.Блонський 

      
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИХОВНОЇ  РОБОТИ  

У ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ  
АГРАРНОМУ ЛІЦЕЇ ЗА 2021/2022 Н.Р. 

      
    Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний 
колектив ліцею орієнтується на нормативно – правову базу з питань виховної роботи, а саме 
Конституцію України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 
охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», 
«Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав 
дитини», «Основні орієнтири виховання …» та інші нормативно – правові акти, документи 
Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки Кіровоградської ОДА, 
навчально-методичного кабінету Кіровоградській області.  
 
Виховний процес у  2021– 2022 н. р. здійснювався  за єдиною науково методичною 
проблемою : «Формування професійних та життєвих компетентностей майбутніх 
кваліфікованих робітників в умовах інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій  сучасного суспільства» . 

Мета виховання: створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та 
загальнолюдських цінностей; формувати високорозвинену гармонійну особистість, яка 
поєднує в собі духовне багатство, національну свідомість, моральну чистоту і фізичну 
досконалість. 
   Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального 
року здійснювалися за основними напрямками: 
- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;  
- ціннісне ставлення особистості до людей;  
- ціннісне ставлення особистості до природи;  
- ціннісне ставлення особистості до мистецтва;  
- ціннісне ставлення особистості до праці;  
- ціннісне ставлення особистості до себе.   
 
      Члени педагогічного колективу та учні ліцею продовжували працювати в практичній 
площині модифікованого інноваційного  проекту «Система  прийняття та виконання  
особистих  творчих  планів учнями  ліцею». 
      Для координації виховної роботи в ліцеї створена методична комісія класних керівників. 
Робота   методичної  комісії  класних  керівників щодо  формування  та розвитку особистісних  
якостей учнів планувалась та проходила в рамках єдиної педагогічної позиції. Так    
традиційним   є  обмін досвідом педагогічних працівників з питань виховної роботи, виступи 
членів педколективу на педагогічних радах, участь у обласних заходах (семінарах, тренінгах). 
     У виховній роботі використовувались масові, групові та індивідуальні форми її 
організації.  
      Спрямованість виховних  заходів на    патріотичне виховання  учнів,  фізичний розвиток   
та   підвищення рівня   культури,  профілактику   СНІДу, тютюнопаління, вживання  алкоголю 
знайшли   відображення  у   проведенні    таких     заходів:   
1. Патріотичний    напрямок: 

- до Дня пам’яті жертв Бабиного Яру; 



- до Дня Європейських мов; 
- до Дня   партизанської слави;  
- до роковин  голодомору;  
- до Дня  української  писемності та мови;   
- до Дня визволення    Олександрії   від   фашистських  загарбників; 
- до Дня   пам’яті    про   героїв    Крут;  
- до Дня  виведення    військ  з Афганістану; 
- до Дня    українського  козацтва;  
- до Дня захисника України;  
- до Міжнародного  дня   толерантності;   
- до Дня   пам’яті    «Небесної Сотні»; 

Під час карантину дистанційно проведено лінійки памꞌяті: 
- до Дня   пам’яті   та   примирення; 
- до Дня Перемоги  у  ІІ світовій    війні; 
- до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС; 
- до  роковин депортації з Криму кримських  татар та інших осіб за національною 

ознакою. 
        У системі  виховної роботи з учнями  були проведені  традиційні  заходи,   спрямовані на  
формування  національної  свідомості,  почуття  патріотизму.   Це - тематичні  бесіди, 
диспути, засідання «круглого столу», лекції з  питань   відзначення  знаменних  дат  і подій   у 
житті  України,  уроки  мужності, зустрічі  з учасниками АТО,ООС 
2.  З метою   збереження    повноцінного   розвитку   учнів,  охорони   та   зміцнення   
здоров’я,   пропаганди здорового    способу    життя    проведено   виховні    заходи:   

- «Твоє життя в твоїх руках»; 
- «Діловий етикет. Одяг і зовнішній вигляд ділової людини»; 
- «Наркотичний лабіринт - є вихід»; 
- «Здоровий спосіб життя»; 
- «Куріння чи здоров’я – обирай сам»; 
- «В тебе ще є час. Вибери здоровий спосіб життя»; 
- «Алкоголь і моральне обличчя особистості»; 
- «Не дамо СНІДу жодного шансу». 

Організовано проведення тематичних заходів : 
- до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; 
- до Всесвітнього дня боротьби з наркотиками; 
- до Всесвітнього дня здоров’я ; 
- до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням; 
- до Дня профілактики туберкульозу. 

        На зборах учнівських груп учнів ознайомлено з діючим наказом «Про заборону 
тютюнопаління». 

 До  Міжнародного  дня  боротьби  зі СНІДом, до Всесвітнього  Дня  боротьби з  
тютюнопалінням в 2021-2022 навчальному році, серед учнів ліцею    були проведені    відео-
лекторії , конкурс  плакатів, спільно   з     представниками   Олександрійської   міської   
організації  «Шлях  до  життя»,  проведено     виховну годину   « Не дамо  СНІДу  жодного  
шансу». 
          Одним  із аспектів   виховної  діяльності  в ліцеї  є профілактична   робота   щодо   
попередження    скоєння злочинів і правопорушень  серед учнів,  шкідливих  звичок, 
вживання алкоголю, наркотиків, тощо. В ліцеї проводиться щомісячно День правових знань, в 
кабінеті історії та правознавства оформлено постійний  стенд на правову тематику. 

Розроблено план заходів спрямованих на профілактику правопорушень, дитячої 
безпритульності та бездоглядності. 

 З метою  попередження  негативних   проявів в учнівському  середовищі, зміцненню 
дисципліни серед учнів в ліцеї діє Рада профілактики правопорушень, яка спрямована на 
виконання таких завдань: забезпечення взаємодії навчального закладу з органами і 
установами, які опікуються питаннями профілактики бездоглядності і  правопорушень; 



підвищення ефективності право виховної роботи з учнями; розглядає питання  порушення  
внутрішнього розпорядку ліцею,   факти  пропусків занять  без  поважних  причин. 

Рада   профілактики  правопорушень працювала  згідно   з  Положенням  про  раду 
профілактики   правопорушень та  планом роботи   на   2021-2022 навчальний рік. 

Згідно зі складеними  планами   співпраці, та з  метою  підвищення   ефективності  
профілактичної,  право виховної  роботи  з учнями, ліцей  співпрацює  з  КМСД  
Олександрійського  районного відділу    та  Олександрійським районним центром соціальних 
служб у справах сім'ї, дітей  та молоді, також укладено угоду з  КМСД Олександрійського 
району.  
      Згідно з планом роботи Ради профілактики правопорушень  розглядались питання про 
вивчення  контингенту    учнів  першого курсу, виявлення учнів  схильних   до правопорушень,   
закріплення  за ними наставників та планувалися заходи щодо попередження і профілактики 
правопорушень.  Проводилось обстеження житлово-побутових умов учнів, які мали пропуски 
занять;  проводились профілактичні бесіди з їх батьками щодо необхідності залучати та 
контролювати дітей під час навчання. 

На    внутріліцейний  облік поставлено   12 учнів,  з них   залучено до гурткової  та 
секційної   роботи  - 23 учня,  до роботи   учнівського самоврядування  - 2 учні.   З  цими 
учнями  проводилась поглиблена   виховна робота: педагогічні  спостереження; розроблено 
індивідуальне планування;  складено  акти – обстеження   житлово-побутових  умов;  
проводився  систематичний контроль за відвідуванням занять; підтримувався   систематичний 
зв'язок з    батьками  та особами, що їх  замінюють.        

Стан роботи щодо  попередження пропусків  занять та попередження    правопорушень 
розглядаються   на  засіданнях    Ради профілактики щомісячно, на нарадах  при директорові,  
на  педагогічних   радах . 

У відповідності  з  законодавчою  базою здійснюється   соціальний   захист   учнів.  
      Учні  соціально -  незахищеного контингенту  знаходяться  на  ліцейному  обліку.       

Станом  на    01.06.2022   року: 

 
     Учні  волонтерського загону  ліцею підтримували в належному стані пам’ятний знак 
«Доблесним воїнам 111-ої Олександрійської Червонопрапорної Ордена Богдана 
Хмельницького стрілецької дивізії» на трасі Олександрія – Кременчук, могилу комісара 
Сабанського. Також здобувачі ліцею І-IV курсів приймали активну участь у допомозі зборів 
коштів ,плетінні маскувальних сіток, заготівлі продовольчих товарів, здачі донорської крові  
для Збройних Сил України. Активно проводилися благодійні акції під назвами: «Дитинство 
без війни» (для дітей тимчасово переміщених осіб та їх батьків) , «Подаруй дитині свято» (для 
дітей з дитячих будинків).Здобувачі освіти  ліцею брали участь у благодіній ярмарці 
Приютівської ОТГ на підтримку Збройних Сил України. 
      Особлива увага приділялася створенню належних умов для організації і проведення 
спортивно-масової роботи, що проводиться згідно з календарним планом та Положенням про 
проведення спортивних змагань, а також залученню вихованців до занять у спортивних 
секціях.  
     Традиційно  проводились  загально ліцейні спортивні свята, змагання з футболу.  
     В  ліцеї організовано роботу    гуртків та    секції  з  футболу, які  діють згідно розкладу:  

- гурток «Вишиванка» (вівторок,  четвер з 15.40 по 16.25); 
- гурток малих драматичних   форм та  художнього  читання (понеділок , середа, п’ятниця з  

15.40. по 16.25); 

 Категорія учнів Кількість 

1.    Позбавлені батьківського піклування /сироти. 11 

2.    Інваліди. 3 

3.    З малозабезпечених сімей. 19 
4.    Учні, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи. 2 
5.   Переселенці з зони АТО 0 
6.     Здобувачі освіти, батьки яких є учасниками АТО,ООС 9 



- вокальний гурток  (понеділок , середа, п’ятниця з  15.40. по 16.25); 
- інструментальний  гурток  (вівторок, четвер з  15.40. по 16.25); 
- секція з футболу (понеділок, середа  з 15.40). 
- гурток з кульової стрільби (вівторок, четвер з  15.40. по 16.25 

1) До гурткової  роботи  станом на  вересень   2021 року  залучено  81 учень. 
Вихованцями гуртків проводяться    урочисті лінійки,  концертні програми  до свят, виховні  
заходи.  Традиційно учні  приймають   участь   у   художній самодіяльності,  обласних та 
Всеукраїнських конкурсах таких як: Обласний конкурс від ЦДБХТТ  «Єдина родина в центрі 
України»  -  керівник гуртка малих драматичних форм Коваль А.В. та керівник вокального 
гуртка  Неватус В.І. (ІІ місце); обласний конкурс від КОІППО «Історія формування 
державних символів України, їх значення і використання в Україні у різні історичні періоди»  
– учениця групи №99 Новікова К; Всеукраїнський конкурс від інституту охорони ґрунтів 
України м.Київ  «Збережемо ґрунти України»  – учениця групи №99 Новікова К.; 
Всеукраїнський творчий конкурс «Новорічна мрія» від українського координаційного центру 
з підвищення правової освіти в Україні -здобувачі освіти навчальних груп ліцею; обласний 
літературний конкурс авторських творів учнівської та студентської молоді від ЦДБХТТ  
«Батл молодих поетів» -учениця групи №ПМ9-21 Скварченко В.; Всеукраїнський віртуальний 
арт-простір від Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій 
області «Моя Україна-Єдина та вільна» - керівник вокального гуртка ліцею Неватус В.І.; 
обласний конкурс від ЦДБХТТ до Дня Соборності України «У єдності наша сила» - 
учнівсько-педагогічний колектив.  
        
       Постійно залучаються учні і до профорієнтаційної роботи - це  виступи  з концертними 
програмами  та надання перукарських послуг у  с. Приютівка, організації благодійної акції 
«Тато,мама,я-дружна сім’я!» (для багатодітних родин), проведення майстер класів в 
Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості, зустрічі з учнями випускних класів 
шкіл міста та району, виступи та майстер класи  учнівсько-педагогічного колективу на базі 
юнацької міської бібліотеки м. Олександрія. 
       Відповідно до плану виховної роботи у навчальному закладі проводяться  бесіди з питань 
збереження життя та здоров’я учнів, попередження дитячого травматизму в побуті, а також з 
урахуванням військового часу були додані бесіди з безпеки життєдіяльності такі теми як:  
« Порядок дій під час повітряної тривоги», «Вибухонебезпечні знахідки», «Артилерійські 
обстріли», «Безпечний інтернет» .  Незмінним є проведення Тижнів безпеки життєдіяльності 
(4 рази на рік згідно з графіком). 

Бібліотека,  як  один із  підрозділів структурної системи ліцею, координує  і планує  
свою   роботу   у тісній  співпраці  з  адміністрацією та   педагогічним колективом закладу.      

Бібліотекар ліцею   працює   згідно з  планом роботи бібліотеки на   2021-2022 н.р. 
Відповідно до  плану роботи бібліотеки складені місячні плани.   

Головним  завданням  бібліотеки є  забезпечення учнів та працівників  необхідною 
інформацією,  надання    допомоги   учням  у  засвоєнні програмних знань.  З цією  метою   в 
бібліотеці   діє   постійно діюча  книжкова  поличка:  «Обрана  професія – мені   на радість». 

З метою   своєчасного   інформування    та ознайомлення педагогічних    працівників з  
новими надходженнями   з  літератури  та    періодичних  видань,  сприяння   їх   професійній    
компетенції в бібліотеці  діє   тематична    поличка  «Бібліотека   інформує». 

Велика  увага  в  роботі бібліотеки  приділяється   вихованню в учнів  почуттів 
патріотизму, національної    свідомості   та   любові   до рідного краю.   

Так, з  початку   2021-2022 н.р.   в бібліотеці   були оформлені:   
- Постійно-діюча  краєзнавчо-книжкова виставка «Немає кращої землі, ніж та, - що  зветься  

рідним краєм».  
- Книжкова поличка   «Котилася війна землею» ( до Дня  партизанської слави). 
- Тематико-ілюстрована виставка «Шляхами козацької слави» (до Дня  українського  козацтва). 
- Інформаційний куточок «Заради  життя на землі» ( до Дня   захисника України). 
- Тематично-книжкова виставка «Подвиг не  підвладний часові» ( до Дня    визволення України 

від фашистських загарбників). 
Для учнів ліцею були    проведені  тематичні    лінійки:   



- Забути про  це   неможливо» (пам’яті   жертв   Бабиного  Яру). 
- «Ми, їм,   завдячуємо  життям» (до Дня  захисника  України)  

Були підготовлені позаурочні заходи, уроки пам’яті, виховні заходи,відеоуроки тощо.   
- З нагоди відзначення Дня Гідності і свободи -урок пам’яті «Герої не вмирають» ; 
-до вшанування пам’яті жертв голодомору виховна година «Людської пам’яті мости»; 
- до Дня українського гарбуза(оформлення фотозони, приготування трав з гарбуза, 

флешмоб у соцмережі Тік-Ток «Ні,Гелоуіну, так українському гарбузу»); 
- до Дня вшанування пам’яті ліквідаторів на ЧАЕС, виховна година «Не питайся по кому 

б’є дзвін»; 

 -до Всесвітнього Дня захисту прав людини виховна година «Знай, свої права»  

 - до Тижня протидії булінгу виховна година  «Стоп булінг» ,флешмоб «Синя стрічка»  

До тижня безпечного інтернету було створено  інтернет плакат для здобувачів освіти на 
тему "Як впізнати в мережі ботів?";  

- участь в онлайн акції (хетчтег #stop_sexтинг ) на тему «Правила безпеки в цифровому 
середовищі»  
- відео урок національно – патріотичного виховання молоді на тему «НЕБЕСНІЙ СОТНІ – 

вдячні за свободу!» ; 
- єдиний урок із медіаграмотності на тему«Освітні практики із запобігання інфодемії»; 

  -  створення та розповсюдження серед здобувачів освіти ліцею  Фотоколажу - пам'ятки на 
тему  "Користуйся Інтернетом правильно, не ризикуй собою!", пам’ятка «Безпечний 
Інтернет: як захиститися від кібер-булінгу»; 

- проведено  гру – дебати «Інтернет ставки: від азарту до хвороби» ; 
- проведено онлайн тестування на платформі Google form «Вивчай та розрізняй: 

інформаційна грамотність»; 
-  відео урок  “Чорнобильська катастрофа  та її наслідки”; 
- проведено урок пам’яті, на тему “Крути, і сум, і біль, і вічна слава!”; 
- Година – реквієм, присвячені дню Голокосту в Україні, на тему “Голокост: чужого горя 

не буває”; 
 - змонтовано відео пам’ятку "Куріння-це даремна трата трьох самих головних речей в 

житті людини: здоров'я, часу і грошей!"; 
- проведено цикл виховних заходів, які були присвячені до великого державного свята – 

Дня Соборності України “Соборна. Вільна. Неподільна. Моя Україна”; 
-відео урок на тему «Кіборги - символ стійкості, мужності і героїзму українських 

військових!»;  
- виховна година “Рівність в правах – незалежно від статі”; 
- година-реквієм на тему «БАБИН ЯР: РОЗПОВІДАТИ. ЗБЕРЕГТИ.ПАМЯТАТИ. НІКОЛИ 

ЗНОВУ!»;  
- Онлайн віртуальна вітрина книга присвячених війні на Донбасі «Тільки правда, часом 

гірка, часом нестерпна…». 
 
У   рамках акції «БІБЛІОТЕК@ – ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА», до Всеукраїнського 

дня бібліотек було проведено ряд заходів: 
 Проведення акції – «лібмоб» (вільне опитування учнів, на одне запитання: «Чи знаєте 

ви, як пройти до бібліотеки?»), на тему «Дорога до кладу думок та знань»; 

 Проведення акції селфі-челендж «#Я і бібліотек@»; 

 Хіт-парад читацьких думок «Чому я читаю в книзі, а не за допомогою мультимедіа» 
(короткі вислови відвідувачів бібліотеки на плакаті-колажі); 

 Створення відео роликів для соціальної мережі  ТikTok «#Я+книга=бібліотека»; 



 Презентація виставки,  із використанням слайдів «Крокуючи світом. Незвичайні 
бібліотеки світу»; 

 Відео-мандрівка «Бібліотеки світу»; 

 Зона фотовикладки «Бібліотек@ – вчора, сьогодні, завтра». 

 
     З 2014 року  в бібліотеці  діє   тематична   папка «Літопис мужності  та слави»,  зміст  якої  
містить   розділи про:  

- визволення м. Олександрії,  області,  України; 
- Героїв-земляків, учасників  Другої    світової війни;   
- учасників війни  в Афганістані та миротворчих  місіях; 
- партизанський    рух  на    Кіровоградщині. 

З 2015 року   сюди   додається    матеріал  про  захисників  України,  учасників АТО з  
Кіровоградщини .  

Велика  робота  ведеться  бібліотекою щодо   роз’яснювальної  роботи  про  здоровий   
спосіб   життя та    профілактиці   шкідливих   звичок.  
Для  допомоги адміністрації, класним  керівникам  та майстрам виробничого навчання у 
виховній  роботі  молоді, в бібліотеці  до пам’ятних  і  знаменних  дат  оформляються  
тематичні   папки,  проводяться    бібліотечні уроки,  виховні   години.        

 
Виховний процес у  2022 – 2023 н.р. здійснюватиметься за єдиною науково 

методичною проблемою :  
«Формування професійних та життєвих компетентностей свідомого громадянина 

України в умовах інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій  сучасного 
суспільства». 

 
Мета виховання: створення цілісної моделі виховної системи на основі компетентнісного 
підходу до учнів , формування у здобувачів освіти цілісного погляду на сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології, розширення можливостей цих технологій та 
способів їх використання для вирішення життєвих ситуацій, формування національних та 
загальнолюдських цінностей, які поєднують в собі духовне багатство, національну 
свідомість, моральну чистоту і фізичну досконалість. 

 
Основні напрямами  виховної діяльності на 2022 – 2023 навчальний рік:    
 
 Формування у здобувачів освіти цілісного погляду на сучасні інформаційно-

комунікаційні технології, розуміння можливостей цих технологій та способів їх 
використання для вирішення життєвих завдань; 

 Формування національної свідомості, любові до рідної Землі, свого народу, мови, 
бажання працювати заради розвитку Держави; 

 Формувати особистість майбутнього кваліфікованого робітника, для якого характерні 
почуття господаря, високий ступінь трудової активності, ініціативності та 
підприємливості; 

 Прищеплювати шанобливе ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що 
населяють Україну; 

 Виховувати духовну культуру особистості, створювати умови для вільного вибору нею 
світоглядної позиції; 

 Утверджувати принципи загальнолюдської моралі: правди, справедливості, 
патріотизму, доброти, працелюбності; формувати культуру взаємин між учнями, 
культуру взаємин з старшими; 

 Виховувати повагу до закону, формувати правову культуру молоді; 



 Розвивати індивідуальні здібності та таланти учнів, задумати їх до художньої та 
технічної творчості; 

 Забезпечити повноцінний фізичний розвиток учнів, пропаганду основ здорового 
способу життя; 

 Активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої і 
систематичної участі у вирішенні важливих питань життя групи та ліцею; 

 Посилення ролі сім’ї у вихованні учнів, зміцнення її взаємодії з навчальним     
закладом. 

 
 
 
 



№ 
п/п 

Завдання та зміст роботи Термін 
виконання 

Відповідальний за 
виконання 

Примітки 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ  
1. Провести організаційні збори учнів 

нового набору з метою ознайомлення з 
правилами і обов’язками учнів згідно 
Статуту ліцею. 

Вересень 
2022р. 

В.о. директора ліцею,    
заст. директора з НВихР, 

класні керівники, 
майстри виробничого 

навчання 

 

2. Вивчити контингент новоприбулих  
учнів та скласти  соціальні паспорти  
груп. 

Вересень 
2022р. 

Заст. директора з НВихР, 
соціальний педагог, 

класні керівники, 
майстри в/н 

 
 

3. Здійснити   психолого-педагогічний  
аналіз  контингенту учнів з метою  
виявлення тих,  хто схильний   до 
правопорушень,   до  вживання  
наркотичних  речовин. 

 
 
Вересень 
2022р.   

Заст. директора з НВихР, 
практичний психолог, 
Соціальний педагог 
 класні керівники, 

майстри виробничого 
навчання 

 

4. Переглянути та поновити особові 
справи учнів з категорії дітей - сиріт, 
дітей, що залишилися без 
батьківського піклування та осіб 
прирівняних до них. 

Вересень 
2022р. 

Заст. директора з НВихР, 
класні керівники, 

майстри виробничого 
навчання 

 

5. Поновити склад учнівського 
самоврядування, організовувати його 
роботу. 

Вересень 
2022р. 

 
заст. директора з НВихР 

 

6. Організувати та забезпечити роботу 
стипендіальної комісії ліцею 

Вересень 
2022р. 

В.о. директора  ліцею  

7. Організувати роботу гуртків 
художньої самодіяльності, спортивних 
секцій , залучити учнів до участі в них 
та узгодити плани їх діяльності. 

вересень  
2022р. 

заст. директора з НВихР  

8. Заохочувати морально та матеріально 
учнів за активну участь у різних видах 
позаурочної роботи. 

вересень – 
червень 
2022р. 

заст. директора з НВихР  
 

9. Організувати  профілактичний   
медогляд учнів. 

за 
погодження

м 

Відповідальна особа 
згідно з наказом 

10 Переобрати батьківський комітет ліцею 
та  навчальних груп 

Вересень 
2022р. 

заст. директора з НВихР 
Класні керівники, 

майстри в/н 

 

11 Сформувати склад ради профілактики 
правопорушень. 

Вересень 
2022р. 

Заст. директора з ВихР  

12 Забезпечити проведення інформаційно-
просвітницьких та виховних годин. 

вересень – 
червень 

2022/23 н.р. 

Заст. директора з НВихР, 
класні керівники, 

майстри в/н 

 

13 Прийняти участь у проведені 
проведення предметних тижнів. 

вересень – 
червень 

2022/23н.р. 

Заст. директора з НВихР  

14 Скласти графік чергування учнівських 
груп по ліцею. 

Серпень 
2022р. 

Заст. директора з НВихР  

15 Поновити  банк  даних на учнів, які 
перебувають  на обліку в КМСД, 
схильні до правопорушень та 

Вересень 
2022р. 

Заст. директора з НВихР,  
класні керівники, 

майстри виробничого 

 



вживання наркотичних речовин. навчання 

16 Поновити картотеку учнів з 
девіантною поведінкою  

вересень – 
жовтень 
2022р. 

соціальний педагог  

 закріпити за  учнями з девіантною 
поведінкою  індивідуальних 
наставників. 

вересень – 
жовтень 
2022р. 

В.о. директора 
Заст. дирек. з НВихР 

 

17 Укласти угоду про співпрацю між 
керівником навчального закладу та 
працівниками кримінальної міліції у 
справах дітей Олександрійського РВ, 
розробити та затвердити план 
співпраці з  районним центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді на 2022 – 2023 н.р.  

Вересень 
2022р. 

В.о.директора, 
заст. директора з НВихР 

 

18 Залучати громадські організації, що 
діють в інтересах дітей, до проведення 
заходів з підлітками, схильними до 
правопорушень та злочинів. 

вересень-
червень 

2022/23н.р. 

В.о. директора, 
 заст. директора з НВихР,  

практичний психолог, 
соціальний педагог 

 

19 Організувати  проведення  
просвітницько-профілактичних заходів 
(профілактичні рейди «Діти вулиці», 
«Вокзал», «Урок») щодо запобігання 
правопорушень та проявів насильства 
серед неповнолітніх, попередження 
бездоглядності та безпритульності 
серед неповнолітніх.    

вересень-
червень 

2022/23 н.р. 

Заст. директора з НВихР, 
практичний психолог 

 

20 Проводити просвітницько-
профілактичні заходи з попередження 
правопорушень,вживання наркотичних 
речовин, суїцидальної поведінки серед 
підлітків. 

вересень-
червень 

2022/23 н.р. 

Заст. директора з НВихР, 
практичний психолог,  
соціальний педагог, 

класні керівники, 
майстри в/н 

 

21 Організувати  вивчення учнями правил   
внутрішнього  розпорядку ліцею 

Вересень 
2022 р.  

Класні керівники, 
майстри в/н 

 

22 Провести   запис  учнів  у бібліотеку. 
Оформити  виставку  ілюстрацій 
«Немає кращої землі, ніж та,  що  
зветься рідним краєм»  

вересень   
2022 р. 

бібліотекар  ліцею, класні 
керівники, майстри в/н 

 

23 Проводити роботу  з профілактики та  
заборони тютюнопаління,  вживання 
наркотичних  засобів  та алкоголю на   
території  ліцею. Ознайомити учнів   з 
наказом директора «Про  заборону  
тютюнопаління» 

до 23.09. 
2022 р. та 
протягом 

навчального 
року 

Заст директора з НВихР, 
Соціальний педагог,  

практичний психолог,  
класні керівники, 

майстри в/н 
 

 

3. ВИХОВНА ТА ПОЗАНАВЧАЛЬНА РОБОТА  
3.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави  

1. Провести урочисту лінійку, 
присвячену початку 2022 -2023 н.р. та  
Дню знань. 

1 вересня 
2022 р. 

Заст. директора з 
НВихР, керівники 

гуртків 

 

2.  Організувати та провести Перший 
урок  

1 вересня 
2022 р. 

Заст. директора з 
НВихР, класні 

 



 керівники,  
майстри в/н 

3. Організувати в ліцеї систему 
інформування: 
- огляд ЗМІ за тиждень; 
-   тематичні уроки інформування. 

Щовівторка 
 

 

Заст. директора з 
НВихР, 

класні керівники,  
майстри в/н 

 

4. Організувати та провести тематичні 
виховні заходи: 
- до Дня пам’яті жертв Бабиного Яру; 
- до Дня партизанської слави; 

 -  до Дня Європейських мов; 
- до Дня ветерана та до Міжнародного 
дня людей похилого віку ; 
-  до Дня Захисника України; 
 - до Дня українського козацтва ; 
-до Дня пам’яті жертв Голодомору 

(акція засвіти свічку); 
 - до Міжнародного дня толерантності; 
 - до Дня української писемності і мов; 
-  до  річниці Євромайдану; 
 -  до Дня визволення Олександрії від 
фашистських загарбників; 
-  до  Дня  Збройних  Сил  України; 
- до Дня вшанування учасників 
ліквідації аварії на Чорнобильській 
АЕС; 
-  до  річниці «Маршу мільйонів» в м. 
Києві; 
 - до Дня пам'яті про героїв Крут 
(29.01.); 
- до Міжнаро́дного дня па́м'яті 
жертв Голокост́у (27.01.);  
-  до  Дня  Соборності і Свободи 
України; 
 - до Дня вшанування пам’яті  
учасників бойових дій на території 
інших держав; 
- до Міжнародного дня рідної  мови; 
- до Міжнародного  дня    визволення    
в’язнів фашистських   концтаборів; 
- до Дня Перемоги у ІІ світовій війні; 

  -  До Дня пам’яті та  примирення; 
- до 70 роковин депортації з Криму 
кримських  татар та інших осіб за 
національною ознакою; 
- до  Дня української  вишиванки  
(третій  четвер   травня); 
-  до  Дня  слов’янської  писемності  і 
культури (24.05.); 
- до  Дня   Конституції  (24.06.). 

 
 

вересень 
      вересень 

вересень 
 

жовтень 
жовтень 
жовтень 
листопад 

 
листопад 
листопад 

 
листопад  

 
грудень 
грудень 

 
 

грудень 
 

грудень 
 

січень 
 

січень 
 

січень 
 
 

лютий 
лютий 

 
квітень 

 
травень 
травень 

 
травень 

 
       травень 

травень 
червень 

 
Заст. директора з 

НВихР, 
керівники гуртків, 
класні керівники,  

майстри  
виробничого навчання 

органи учнівського 
самоврядування 

 

5. Провести: 
лінійки Пам’яті : 
- До Дня визволення Олександрії від 

фашистських загарбників; 
- до Дня пам’яті «Небесної сотні»; 

 
 

грудень 
 

лютий 

Заст. директора з 
НВихР, класні 

керівники,  
майстри виробничого 

навчання 

 



- до Дня Чорнобильської трагедії; 
- до Дня Перемоги в ІІ світовій війні; 
- До Дня пам’яті  та  примирення.  

квітень 
травень 
травень 

6. 
 

 

Організувати упорядкування 
пам’ятного знаку на трасі 
Олександрія-Кременчук та могили 
комісара К.І.Сабанського. 

вересень- 
грудень, 
квітень-
червень 

Заст. директора з 
НВихР,  

викладач фізичної 
культури 

 

7. Відвідати краєзнавчий музей       м. 
Олександрії з метою поглиблення та 
ознайомлення з героїчним минулим 
нашого краю. 

вересень- 
грудень, 
квітень-
червень 

класні керівники, 
майстри виробничого 

навчання 

 

8. Провести урочисту лінійку, 
присвячену  закінченню навчального 
року. 

 
червень 

 

заст. директора з 
НВихР, 

керівники гуртків 

 

9. Організувати та провести  
спортивно-масові заходи: 
- змагання присвячені 
Всеукраїнському Олімпійському 
уроку та Олімпійському тижню; 
-  спортивне  свято    присвячене Дню   
українського  козацтва;   
- спортивне свято  присвячене  Дню   
Збройних  Сил України;  
- спортивне  свято  присвячене  Дню  
Перемоги у ІІ світовій війні; 

 
 

вересень  
 

 
жовтень  

 
грудень   

 
 

травень   

заст. директора з 
НВихР, викладачі 

фізичної культури  та 
Захисту Вітчизни, 
класні керівники, 

майстри в/н, 
 органи учнівського 

самоврядування 

 

10 Провести  виховні  години, диспути, 
уроки мужності, круглі столи тощо: 
- «Сьогодення і майбутнє  

української  книги»;   
- «Україна  від  козацьких  часів  до  

сьогодення»; 
- « Українська мова  як   державна 

мова України». 
- «Чи  знаєш  ти  свій рідний край»; 
- «Хліб святий…»; 
- «Служба  у ЗСУ»;   
- «Країна  в якій я живу»;  
- «Патріотичний дух народу  у 

рідній мові»;   
- «Бабусин  рушник  у сучасній  

оселі»; 

 
 

вересень  
 

жовтень  
 
 

листопад 
березень  
квітень  
грудень  
січень  
лютий 
травень   

 
червень 

заст. директора з 
НВихР, класні 

керівники, майстри 
в/н, 

 органи учнівського 
самоврядування 

 

 
3.2. Ціннісне ставлення особистості до себе 

 

1. Сприяти   засвоєнню  учнями 
принципів   загальнолюдської моралі. 

вересень-
червень 

Заст. директора з 
НВихР, класні 

керівники, майстри 
виробничого навчання 

 

2. Забезпечити виконання учнями 
Статуту ліцею, правил поведінки для 
учнів, правил поведінки у 
громадських місцях. 

вересень-
червень 

Заст. директора з 
НВихР, класні 

керівники, майстри 
виробничого, навчання 

органи учнівського 
самоврядування 

 



3. Здійснювати пропаганду здорового 
способу життя серед учнів ліцею. 
 

вересень-
червень 

заст. директора з 
НВихР, викладач 

фізичної культури і 
спорту, 

 органи учнівського 
самоврядування 

 

4. Проводити лекторії за участю 
медичних працівників. 

вересень-
червень 

заст. директора з 
НВихР, 

медпрацівник (за 
погодженням) 

 

5. Залучати учнів до участі у 
загальноліцейних спортивних 
заходах, змаганнях. 

згідно 
річного 

плану кер. 
фізичного 
виховання 

заст. директора з 
НВихР, викладач 

фізичної культури і 
спорту 

 

 

6. Проведення тижнів з безпеки 
життєдіяльності (4 рази на рік) 

вересень-
квітень 

Заст. Директора з 
НвихР, 

фахівець з охорони 
праці, 

органи учнівського 
самоврядування 

 

7. Підготувати й провести День 
цивільного захисту ( за окремим 
планом). 

 
квітень 

заст. директора з 
НВихР, викладач 

фізичної культури і 
спорту, фахівець з 

охорони праці, органи 
учнівського 

самоврядування 

 

8. Провести тематичні виховні заходи, 
спрямовані на збереження 
повноцінного розвитку підлітків, 
охорони та зміцнення їхнього 
здоров’я, формування фізичних 
здібностей: 
-  «Діловий етикет»; 
- «Раціональне  харчування»; 
- «За здоровий спосіб  життя без   

алкоголю»; 
-  «СНІД  - загроза  для  людства»; 
-  «Це небезпечно,  чому ?»; 
-  «Здорові звички -   здорове 

покоління»; 
- «Тютюнопаління  -  це   не  для 

мене»; 
-  «Туберкульоз -  загроза  

людства». 

 
 

 
 
 
 

вересень 
   жовтень 
 

листопад 
грудень 
лютий 

березень 
 

квітень 
 

травень 
 

  
заст. директора з 

НВихР, класні 
керівники, майстри 

виробничого навчання, 
медпрацівник, органи 

учнівського 
самоврядування 

 



9. Організувати заходи : 
- до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом (01.12); 
- до  Міжнародного   дня    прав 

людини. 
- до дня безпечного Інтернету 

(10.02) 
- до Всесвітнього дня боротьби з 

наркотиками (01.03);  
- до Дня профілактики 

туберкульозу (24.03.); 
- до Всевітнього дня здоров’я 

(07.04); 
- до Всесвітнього дня боротьби з 

тютюнопалінням (31.05); 

 
грудень 

 
грудень  

 
лютий 

 
березень 

 
березень  

 
квітень 

 
травень 

 

заст. директора з 
НВихР, викладач 

фізичної культури і 
спорту, медпрацівник, 

органи учнівського 
самоврядування 

 

 

10. Провести Тиждень правових знань, 
спрямований на підвищення 
правосвідомості учнів та 
попередження правопорушень серед 
них, виховання правової культури.  

жовтень  
 

заст. директора з 
НВихР, викладач 
предмету «основи 

правових знань», органи 
учнівського 

самоврядування 

 

11. Продовжити практику щомісячного 
проведення Дня  правових  знань. 

 
щомісяця  

заст. директора з 
НВихР, викладач  історії  
та основ правових знань 

 

12. 

 
Провести Тиждень превентивного ви-
ховання. 

 
квітень 

Заст. директора з НВихР, 
практичний психолог, 

класні керівники, майстри 
виробничого навчання  

 

13. Провести ліцейну олімпіаду з 
правознавства. 

жовтень Заст. директора з 
НВихР, викладач основ 
правових знань, органи 

учнівського 
самоврядування 

 

14. Забезпечити максимальне охоплення 
підлітків позашкільною освітою, 
позакласною  виховною роботою, 
особливо учнів, схильних до 
правопорушень, спрямувавши її на 
розвиток фізичних та творчих 
здібностей підлітків та пропаганду 
здорового способу життя. 

вересень-
червень 

заст. директора з 
НВихР, 

керівники гуртків, 
класні керівники, 

майстри виробничого 
навчання 

 

15. Проводити лекції, «круглі столи», 
бесіди з учнями  на правову тематику 
з метою попередження злочинності, 
безпритульності, бездоглядності та 
суїцидальної поведінки. 

Провести  виховні  години, диспути, 
уроки мужності, круглі столи тощо: 
-  «Турбуйся про тих, кого  

любиш»; 

- «Спілкування - найбільша 

вересень-
червень 

 
 
 
 
 
 

 
вересень   
жовтень 

 

Заст. директора з 
НВихР, 

керівники гуртків, 
класні керівники, 

майстри виробничого 
навчання, органи 

учнівського 
самоврядування 

 



радість»;   

- «Право  і Закон»; 

- «Правопорушення і 
відповідальність»; 

- «Права і обов’язки  громадян 
України»; 

- «Знання і  повага  прав людини -  
шлях   до    взаєморозуміння»;  

- «Що таке  «моральне  обличчя»  
людини»;  

- «Знай  свої  права»; 

- «Відповідальність неповнолітніх  
за порушення Закону». 

листопад  
 

лютий  
 
 

січень   
 
 

грудень 
 
 

березень  
 

квітень  
 

червень  

16. Провести психодіагностичну 
діагностику учнів схилих до 
суїцидальної поведінки. 
 

вересень 
жовтень 
листопад 

Заст. директора з 
НВихР, класні 

керівники, майстри в/н, 
практичний психолог 

 

17. Залучити учнів до участі у акції 
«Зірка пам’яті » 

вересень- 
грудень 
квітень 

заст. директора з 
НВихР, класні 

керівники, майстри в/н, 

 

18. Провести цикл бесід спрямованих на 
профілактику та попередження:  
-       правопорушень; 
- дитячої безпритульності та 
бездоглядності; 
- запобіганню поширенню наркоманії 
серед учнівької молоді. 

вересень- 
червень 

Заст. директора з 
НВихР, 

викладачі, класні 
керівники, майстри 

в/н,практичний 
психолог  

 

3.3. Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей  

1. Виявити учнів, які мають власні сім’ї 
та дітей, сприяти їх успішному 
навчанню. 

вересень Заст. директора з НВихР, 
класні керівники,  

майстри виробничого 
навчання 

 

2 Провести Тиждень доброчинності. кінець 
листопад 

Заст. директора з НВихР, 
класні керівники,  

майстри виробничого 
навчання 

 

3. Організувати та провести заходи: 
- до Дня матері (2-га неділя травня); 
- до Міжнародного Дня захисту 

дітей; 
- до Дня батька; 
- до Міжнародного дня сім`ї 

(15.05.); 
- до  Міжнародного дня  друзів 

(09.06.); 
- до  Міжнародного дня   

толерантності (16.11.) 
 
 

 
травень 

 
червень 
червень 

 
травень 

 
червень 

 
листопад 

Заст. директора з НВихР, 
керівники гуртків 

 



4. Провести виховні заходи, спрямовані 
на збереження і примноження 
родинно-сімейних традицій: 
- «Якими повинні  бути   виховані 
люди?» (диспут); 
- «Соціальна роль чоловіка та жінки в 
сім′ї»; 
- «Творіть  добро і милосердя»; 
 -  «Жінка -  берегиня дому»; 
- «Коли стати матір′ю/батьком» 
(окремі заняття з дівчатами та 
юнаками); 
-  «Здорова  родина -  здоровий 
малюк»; 
-  «Нормативно-правові та 
законодавчі акти про шлюб та сім′ю»; 
- «Насильство  в сімї» ; 
-  «Любов – найкращий засіб   
виховання»; 
- «Реакція на  агресію». 

 
 
 
 

вересень 
 

жовтень  
листопад  
березень 
березень 

 
грудень 
грудень 

 
січень 
лютий   

 
травень 

 
червень   

 
Заст. директора з НВихР, 

класні керівники, 
майстри виробничого 

навчання 

 

5. Залучати учнів до участі у 
благодійних акціях.  

 
вересень - 
червень 

заступник директора з 
НВихР, класні керівники, 

майстри виробничого 
навчання 

 

3.4. Ціннісне ставлення особистості до праці  
1. Організувати чергування та 

самообслуговування  учнів у 
навчальних корпусах, їдальні, 
кабінетах і майстернях з метою 
підтримання порядку, дисципліни, 
чистоти. 

вересень-
червень 

 
Класні керівники, 

майстри виробничого 
навчання 

 

2. Закріпити територію ліцею за 
навчальними групами для підтримки 
її у належному санітарному стані. 

вересень Заст. директора з НВихР,  
ст. майстер, класні 
керівники, майстри 

виробничого навчання 

 

3. Провести цикл бесід з трудового 
законодавства. 

грудень Заст. директора з НВихР 
викладач права 

 

4. Організувати роботу гуртків технічної 
творчості. 

вересень, 
жовтень 

Заст. директора з НВР, 
керівники гуртків, 

майстри виробничого 
навчання 

 

5. Залучати учнів до участі в суспільно-
корисній праці, польових роботах, 
трудових десантах.  

вересень- 
червень 

Заст. директора з НВихР, 
майстри, класні 

керівники 

 

6. Проводити рейди-огляди бережливого 
ставлення до майна ліцею, закріпленої 
техніки. 

щочетверга Адміністрація, класні 
керівники, майстри 

виробничого навчання 

 

7. Залучати учнів до роботи по 
збереженню книжкового фонду 
ліцею. 

грудень, 
травень 

Бібліотекар ліцею   

8. Провести тематичні виховні заходи, 
направленні на   виховання      
працелюбної особистості: 
- до Дня працівників сільського 
господарства; 

 
 

 
листопад 
 

заст. директора з НВихР, 
класні керівники, 

майстри виробничого 
навчання , керівники 

гуртків 

 



- до Дня автомобіліста та дорожника; 
- до Дня працівників побутового 
обслуговування. 

Провести  виховні  години, диспути, 
уроки мужності, круглі столи тощо: 
-  «Виховуй в собі дисциплінованого,  

організованого, компетентного 
робітника»;  

- «Життєдіяльність  учнівської  
молоді  в умовах   ринкових  
відносин»; 

- «Праця в житті  людини» ;   
- «Естетика праці  та виробництва».  
Провести  цикл  бесід  з  трудового  
законодавства. 

 жовтень 
 
березень 
 
 
жовтень   
 
грудень  
 
квітень   
 
червень 
 
 
протягом 
року 

3.5. Ціннісне ставлення особистості до природи  
1. Залучати учнів до практичної 

природоохоронної діяльності: 
насадження клумб, впорядкування 
території ліцею, розчищення 
природних лісопосадкових смуг тощо.  

весна, осінь Заст. директора з НВихР, 
класні керівники, 

майстри виробничого 
навчання 

 

2. Забезпечити участь учнів у 
екологічній акції «Чисте довкілля». 

березень – 
квітень 

Адміністрація, старший 
майстер, класні 

керівники, майстри в/н 

 

3. Проводити роботу по озелененню 
навчальних корпусів, кабінетів. 

вересень- 
червень 

Заст. директора з НВихР, 
класні керівники, 

майстри в/н 

 

4. Провести Тиждень хімії, біології, 
екології. 

квітень Заст. директора з НВихР, 
викладач біології, 

екології 

 

5. Провести тематичні виховні заходи, 
спрямовані  на охорону довкілля: 
- до Міжнародного дня гір (11.12). 
- до Всесвітнього дня водних    

ресурсів (22.03.); 
- «Чорнобильська катастрофа, її 

причини та наслідки»; 
- до Всесвітнього дня охорони 

праці; 
- до  Дня   довкілля (16.04.) 
- до Всесвітнього дня Землі (22.04.); 
- до Всесвітнього дня 

навколишнього середовища 
(05.06.)  

Провести   цикл  виховних  бесід 
«Природа - першооснова існування 
людини» 

 
 

березень 
 
 

квітень 
 

квітень  
 

квітень 
квітень 
квітень 

 
червень  

протягом 
навчального 

року 

Заст. директора з НВихР, 
класні керівники, 

майстри виробничого 
навчання 

 

6. Проводити день чистоти й порядку щочетверга Кл. керівники, майстри 
в/н 

 

3.6. Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва  
1. Організувати і систематично 

проводити роботу гуртків художньої 
самодіяльності, декоративно-

вересень-
червень 

заст. директора з НВихР, 
керівники гуртків 

 



ужиткової творчості. 
2. Провести анкетування учнів з метою 

виявлення уподобань, інтересів, смаків 
вересень Заст. директора з НВихР, 

керівники гуртків 
 

3. Взяти активну участь в обласному 
огляді-конкурсі творчих колективів та  
виставці декоративно-ужиткової 
творчості серед ПТНЗ області. 

квітень заст. директора з НВихР, 
керівники гуртків 

 

 
4. 

Організувати  заходи: 
-  до  Всеукраїнського  дня   

бібліотек; 
- Свято Осені; 
- до Дня працівників освіти; 
- до Дня працівників сільського 

господарства; 
- до Нового року; 
- до Дня святого Валентина; 
- до  Міжнародного жіночого дня; 
- до Міжнародного дня сміху; 
- до Дня  захисника України; 
- до Дня  Перемоги у ІІ світовій 

війні; 
- до Міжнародного дня захисту 

дітей. 

 
вересень 

 
жовтень 
жовтень 

 
листопад 
грудень 
лютий 

березень 
квітень 
жовтень 
травень 

 
    
   червень 

 
заст. директора з НВихР, 
керівники гуртків, класні 

керівники 

 

5. Провести Шевченківські дні у ліцеї 
«Кобзар у нашій оселі» 

березень заст. директора з НВихР, 
викладач української 

мови і літератури 

 

6. Провести в навчальних групах виховні 
заходи: 

-  до  Дня народження  Олександра 
Петровича Довженка (1894-1956), 
українського письменника, 
режисера; 

- до Дня народження Василя 
Олександровича 
Сухомлинського (1918–1970), 
видатного українського педагога-
гуманіста, письменника; 

- до  Міжнародного дня музики; 

- до  Дня української писемності та 
мови. День Преподобного 
Нестора-літописця Печерського; 

- до Дня народження Миколи 
Дмитровича Леонтовича (1877-
1921), український композитор, 
хоровий диригент, музично-
громадський діяч, педагог, збирач 
українського фольклору; 

- до Дняня народження Марусі 
Чурай(Марії Гордіївни Чурай) 
(1625-1653), української  
народної поетеси,  авторки 

 
 

 
 
 

вересень 
 
 

 
 

вересень 
 

 
жовтень 

   
 
 
   листопад   

 
 
 

 
 

грудень  
 

січень 
 

 
 

 
 

заст. директора з НВихР, 
класні керівники, 

майстри виробничого, 
навчання, органи 

учнівського 
самоврядування 

 



відомих пісень. 

- до  Дня народження Лесі Українки,   
видатної  української  поетеси 
(25.02.); 

- до  Дня народження  Т.Г. 
Шевченка (1814-1861), 
українського поета, художника, 
мислителя; 

- до Дня народження Марка Лукича 
Кропивницького (1840–1910), 
драматурга, актора, режисера, 
фундатора українського 
професійного театру. 

лютий 
 

 
 

лютий  
 
 
 

березень  
 
 
 
 

травень 

7. Відзначати  національні, державні, 
християнські знаменні і пам’ятні дати 
проведенням книжкових виставок та 
викладок літератури у бібліотеці 
ліцею. 

вересень- 
червень 

 
Бібліотекар ліцею, органи 

учнівського 
самоврядування   

 

8. Провести Тиждень бібліотеки вересень заст. директора з НВихР, 
Бібліотекар ліцею 

 

9. Провести  серед учнів ліцею конкурс-
виставку писанкарства та вишивки на 
пасхальну  тематику 
 

 
квітень   

Заступник директора з 
НВихР, класні керівники, 

майстри в/н, керівники  
гуртків, органи 

учнівського 
самоврядування 

 

4. РОБОТА З БАТЬКАМИ 
1. Розпочати вивчення умов сімейного 

виховання першокурсників   
вересень Зас. директора, класні 

керівники, майстри в/н, 
соціальний педагог 

 

2. Взяти під контроль соціально 
неспроможні сім’ї, у яких батьки не 
забезпечують належного  виховання 
дітей. 

вересень заступник директора з 
НВихР, класні керівники, 
майстри в/н, соціальний 

педагог 

 

3. Створити у кожній навчальній групі 
батьківські комітети та спланувати їх 
роботу. 

вересень Класні керівники, 
майстри виробничого 

навчання 

 

4.  Налагодити тісний зв'язок з батьками 
учнів через  листування, відвідування 
вдома,  виклик  до  ліцею. 

І- ІІ семестр заст. директора з НВихР, 
класні керівники, майстри 

виробничого навчання 

 

5. Інформувати  своєчасно  батьків про 
відсутність дітей на заняттях. 

вересень-
червень 

класні керівники,  
майстри в/н,  

 

6. Виявляти батьків, які негативно 
впливають на дітей, не виконують 
своїх батьківських обов’язків та 
проводити з ними освітню роботу  

вересень-
червень 

класні керівники, майстри 
в/н, соціальний педагог 

 

7. Проводити батьківські всеобучі з 
питань виховання: 

- «Здоровий спосіб життя – 
основа життєвого успіху.  
- «Формування цілеспрямованої 
особистості»; 

 
 

вересень 
 

 
  жовтень 

заст. директора з НВихР, 
класні керівники, майстри 

в/н,  
викладач основ правових 

знань 
 

 



- «Любов і дружба в юнацькому 
віці»; 
- «Збереження та зміцнення 
репродуктивного здоров’я 
підлітків»; 
- «Запобігання правопорушень і 
злочинності»; 
- «Як запобігти розвитку егоїзму, 
жорстокості, агресивності»; 
   -  «Чи є заборонені теми в    
спілкуванні з батьками?»; 
- «Діти і телебачення. Як батьки 
можуть допомогти дитині вчитися». 

 
  листопад 
  
листопад 
 
  грудень 
 
  грудень 
  
 лютий 
 
  квітень 
 

 
 

практичний психолог 

8. Здійснювати психолого-педагогічний 
супровід  неблагополучних сімей. 

вересень-
червень 

Соціальний педагог,  
класні керівники 

 

9. Залучати батьків до участі  у ліцейних 
заходах. 

вересень-
червень 

Заст. директора з НВихР, 
класні керівники, майстри 

в/н 

 

10. Проводити батьківські збори у групах 
не менше, ніж 2 рази на рік. 
 

грудень, 
травень  

заст. директора з НВихР, 
класні керівники, майстри 

в/н 

 

11. Ініціювати притягнення до 
відповідальності батьків, які 
ухиляються від належного виконання 
обов’язків по вихованню дітей. 

вересень - 
червень 

Заст. директора з НВихР, 
практичний психолог, 

класні керівники, майстри 
виробничого навчання 

 

12. Організувати роботу в ліцеї з сім’ями, 
у яких проживають діти, що 
опинилися в складних життєвих 
обставинах, шляхом вивчення  
житлово-побутових умов підлітків у 
цих сім’ях.  

вересень - 
червень 

заст. директора з НВихР, 
практичний психолог, 

класні керівники, майстри 
виробничого навчання 

 

13. Проводити роботу по попередженню, 
виявленню та подоланню насильства 
в сім`ї.                                                                                                         

вересень - 
червень 

заст. директора з НВихР, 
практичний психолог, 

класні керівники, майстри 
виробничого навчання 

 

 
5. РОБОТА З ОРГАНАМИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

1. Провести  загальноліцейні збори 
учнівського самоврядування про 
підсумки роботи за минулий 
навчальний рік з метою підбиття 
підсумків за 2021-2022 н.р. 

вересень Директор, заст. 
директора з НВихР 

 

2. Спланувати роботу ради  учнівського 
самоврядування на 2022-2023 н.р. 

вересень заст. директора з НВихР  

3. Проводити засідання ради 
учнівського самоврядування. 

Не рідше 1 
разу в 

місяць. 

Заст. директора з НВихР  

4. Провести в навчальних групах збори 
по обранню (поновленню)  
учнівського самоврядування.  

вересень Заст. директора з 
НВихР, класні 

керівники, майстри 
виробничого навчання 

 

5. Організувати діяльність органів 
учнівського самоврядування 
 

жовтень Директор, заст. 
директора з НВихР 

 



6. Проводити інструктивно -
роз'яснювальну  роботу серед членів 
учнівського самоврядування з метою 
підвищення якості навчально-
виховної роботи в групі.  

щотижня заст. директора з НВихР  

7. Залучати учнівське самоврядування 
до проведення загальноліцейних 
заходів, зокрема до контролю 
успішності та відвідування 
навчальних занять учнями. 

вересень -
червень 

заст. директора з НВихР, 
голови комітетів 

 

8.  Провести загальноліцейні збори за 
підсумками роботи учнівського 
самоврядування у 2022-2023 н.р.  

травень заст. директора з НВихР, 
актив учнівського 
самоврядування 

 

 
6. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ 

 

1. Поновити соціальний паспорт ліцею. вересень соціальний педагог 
класні керівники 

 

2. Надавати пільги, матеріальну 
допомогу учням соціально 
незахищених категорій згідно з 
чинним законодавством. 

протягом 
навчального 

заст. директора з НВихР, 
голова учнівського 

профкому 

 

3. Здійснювати контроль за фінансовими 
витратами учнів з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

 
вересень-
червень 

 
В.о. директора, заст. 
директора з НВихР 

 

4. 
 
 

 

Забезпечувати проведення 
поглиблених медичних оглядів 
- учнів ліцею; 
- статусних учнів. 

 
1 раз на рік 
2 рази на 

рік 

заст. директора з НВихР, 
медична сестра (за 

погодженням) 

 

5. Організувати для дітей-сиріт,  дітей,  
позбавлених батьківського 
піклування, дітей з малозабезпечених 
та багатодітних родин оздоровлення в 
літній період. 

липень-
серпень 

В.о. директора, заст. 
директора з НВихР, 
соціальний педагог 

 

6. Надавати матеріальну допомогу та 
заохочення  учням ліцею (згідно 
чинного законодавства) з метою 
підвищення життєвого рівня та 
заохочення за успіхи у навчанні, 
участі у громадській діяльності. 

вересень-
червень 

В.о. директора, 
заст. директора з НВихР 

 

7. Організувати одноразове гаряче 
харчування для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, дітей з малозабезпечених 
сімей. 

вересень-
червень 

В.о. директора, 
заст. директора з НВихР 

 

 
7. БЕСІДИ З ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ, 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В ПОБУТІ 

 
 

1. 
 

Перший день безпеки життєдіяльності 
у зв’язку з початком  нового 
навчального 2022-2023 року 

 
01.09 

Заст. директора з 
НВихР, 

фахівець з охорони 
праці 

 

2. Бесіди: 
-  - Чистота – запорука здоров’я . 

вересень  заст. директора з 
НВихР, 

 



- Правила поведінки під час 
розведення багаття на території 
місць відпочинку, туризму, а також 
об’єктів оздоровчого призначення 
(кемпінг). 

фахівець з охорони 
праці  

3. Бесіди: 
-  Обережно гриби. Отруєння грибами 

та дикоростучими рослинами. 
- ПДР 
- Держава на захисті життя і гідності 
людини. Оберіть життя. 

жовтень заст. директора з НВихР, 
фахівець з охорони 

праці 

 

4. Бесіди: 
 - Небезпечна дія на стан здоров’я 
алкоголю та нікотину. 
- Десь сталося лихо! Головний сигнал 

оповіщення про надзвичайні 
ситуації мирного часу є сигнал 
«Увага всім!»  

листопад заст. директора з НВихР, 
фахівець з охорони 

праці 

 

5. Бесіди: 
   -  Обережно! Тонкий лід! Правила 

безпечного перебування на льоду. 
    - Комплексна бесіда перед виходом 

на зимові канікули 

грудень заст. директора з НВихР, 
фахівець з охорони 

праці 

 

6. Бесіди: 
  -   Соціальна складова здоров’я.  

     - Як вберегтися від 
переохолодження та обмороження. 

 

січень 
 

заст. директора з НВихР, 
фахівець з охорони 

праці 

 

7. Бесіди: 
- Сильнодіючі отруйні речовини. 

Перша допомога при  отруєнні 
СДОР. 

- Що потрібно знати про інфекційні 
захворювання (туберкульоз, ГРВІ)? 

лютий заст. директора з НВихР, 
фахівець з охорони 

праці 

 

8. Бесіди: 
- Психологія натовпу. 
- Основні правила поведінки під час 

льодоходу та повені на річках та 
водоймищах. 

березень заст. директора з НВихР, 
фахівець з охорони 

праці 

 

9. Бесіди: 
- Основні правила безпечного 

користування громадським 
транспортом. Правила переходу 
проїжджої частини вулиць. 

- Правила поведінки при виявленні 
вибухонебезпечних предметів. 

- Педикульоз це небезпечно! 
Боротьба з педикульозом. 

квітень заст. директора з НВихР, 
фахівець з охорони 

праці 

 

10. Бесіди: 
- Цивільна оборона – добрі знання, 

швидка дія, право на життя. 
- Укуси тварин можуть викликати 

захворювання на сказ.  

травень заст. директора з НВихР, 
фахівець з охорони 

праці 

 



 
V. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 

№ 
п/п 

Назва заходів 
Термін 

проведення 
Відповідальний 

1. Організаційна робота 

1 
Затвердити план організаційної спортивно-
масової роботи на 2022-2023 навчальний рік 

Вересень 
2022р. 

викладач фізичної 
культури 

2 

Провести організаційні збори в спортивних 
секціях з метою перереєстрації членів секції і 
запису нових членів, укомплектування збірних 
команд, організації навчально-тренувальної 
роботи 

вересень- 
жовтень 
2022р. 

викладач фізичної 
культури 

3 
Підготувати спортивну базу до нового 
навчального року 

Серпень 
2022р. 

викладач фізичної 
культури 

4 
Організувати вибори фізоргів по групах Вересень 

2022р. 
 

викладач фізичної 
культури 

 
 II. Навчально-методична робота 

1 
Розробити план роботи спортивних секцій Вересень 

2022р. 
викладач фізичної 

культури 

2 
Розробити календар спортивно- масових 
заходів 

Вересень 
2022р. 

викладач фізичної 
культури 

виховання 
3 

Скласти графік занять спортивних секцій Вересень 
2022р. 

викладач фізичної 
культури 

4 
Прийняти участь у педагогічних читаннях, 
підготувати виступ по основних напрямках 
спортивно- масової роботи 

Січень- 
Лютий 
2023р. 

викладач фізичної 
культури 

5 
Прийняти участь у роботі методичного 
об’єднання області 

протягом 

року 
викладач фізичної 

культури 

 III. Спортивно-масова робота 

1 
Організувати роботу секцій: 
Кульова стрільба; 
футбол; 
настільний теніс; 

Вересень 
2022р. 

викладач фізичної 
культури 

2 

До Дня фізкультурника провести позаурочний 
захід. Вересень 

2022р. 

викладач фізичної 
культури 

3 

Провести змагання з міні-футболу серед учнів 
І,ІІ, III курсів 

вересень – 
жовтень 
2022р. 

викладач фізичної 
культури 

4 
Обладнати спортивнний куточок 

Жовтень 
2022р. 

викладач  фізичної 
культури 

11. Бесіди: 
 - Фізіологічні та психологічні 

критерії безпеки людини 
- Комплексна бесіда перед виходом 

на літні канікули.  

червень заст. директора з НВихР, 
фахівець з охорони 

праці 

 



5 

Провести спортивне свято «Козацькі  
розваги» присвячене  Дню Захисника України, 
Українського козацтва,  Покрови  Пресвятої 
Богородиці.  
 

Жовтень 
2022р. 

викладач фізичної 
культури 

6 Проведення загальноліцейних змагань з шашок. 
жовтень – 
листопад 

2022р. 

викладач фізичної 
культури 

7 Проведення загальноліцейних змагань з 
настільного тенісу. 

жовтень – 
листопад 

2022р. 

викладач фізичної 
культури 

8 Прийняти участь в обласній Спартакіаді з 
настільного тенісу і шахів. 

Згідно з наказом 
Департаменту 
освіти і науки 

Кіровоградської 
ОВА 

викладач фізичної 
культури 

9 Проведення загальноліцейних змагань з 
баскетболу. 

Лютий 
2023р. 

викладач фізичної 
культури 

10 Прийняти участь в зональних змаганнях з 
баскетболу. 

Лютий 
2023р.  

викладач 
фізичного 
виховання 

11 Проведення загальноліцейних змагань з 
волейболу. 

січень – лютий 
2023р. 

викладач фізичної 
культури 

12 Прийняти участь в зональних змаганнях з 
волейболу. 

Березень 
2023р. 

викладач фізичної 
культури 

13 Прийняти участь в зональних змаганнях з міні-
футболу. 

Квітень 
2023р. 

викладач фізичної 
культури 

14 Прийняти участь в обласних змаганнях з легкої 
атлетики. 

квітень – травень 
2023р. 

викладач фізичної 
культури 

 IV. Медико-санітарна підготовка 

1. 
Провести аналіз та контроль медичного огляду 
учнів І-ІІІ курсів 

Вересень 
2022р. 

викладач фізичної 
культури, 
медичний 
працівник 

2 
 
 
 
 
 

Провести облік усіх учнів, віднесених до 
підготовчої спеціальної групи і звільнених від 
занять фізичною культурою 

Вересень 
2022р. 

викладач фізичної 
культури, 
медичний 
працівник 



№ 
з/п 

Зміст робіт 
 Термін виконання Відповідальний 

Відмітки 
про 

виконан
ня СЕРПЕНЬ 

1. 

 

Підготовка спортивних 
майданчиків ліцею та кабінетів ФК 
та ЗВ до 2022-2023 навчального 
року. Участь в засіданні 
методичної комісії 
Підготовка документації до. до 
2022-2023 навчального року 

29.08.-31.08. 2022 р. 

Після педагогічної 
ради 

29.08.-31.08. 2022 р. 

 

Викладач  
фізичної культури 

 

2. 

. 

Придбання спортивного інвентарю 
на 2022-2023 навчальний рік 

 

Протягом місяця 

01.09.-01.10.2022 р. 

Викладач   
фізичної культури 

 

3 Підготовка до проведення заходів 
до «Дня Фізичної культури» 

14-18.09.2022р. Викладач   
фізичної культури 

 

 ВЕРЕСЕНЬ  

1. 
Підготовка до проведення 
заходів до «Дня Фізичної 
культури» 

01.09.- 14.09.2022р. Викладач 
фізичної культури 

 

2. Організація роботи спортивних 
гуртків (факультативів) 

протягом місяця Викладач 
фізичної культури 

 

3. Підготовка навчально-плануючої 
документації 

до 09.09.2022 р. Викладач 
фізичної культури 

 

4. Підготовка спортивного залу до 
осінньо-зимового періоду 

протягом місяця Викладач 
фізичної культури 

 

5. Інструктаж з ОП на уроках 
фізичної культури з учнями 
ліцею 

до 15.09.2022р. Викладач 
фізичної культури 

 

6 

 

Контроль за санітарно-
гігієнічним станом спортзалу, 
майданчиків, кабінетів 

Постійно   
Викладач 

фізичної культури 

 

ЖОВТЕНЬ 
1. Підготовка спортивного залу до 

осінньо-зимового періоду 
Протягом місяця Викладач 

фізичної культури 
 

2 Проведення змагань з міні- 
футболу Протягом місяця 

Викладач 
фізичної культури 

 

3. Підготовка спортивного інвентарю 
та обладнання до осінньо-
зимового сезону 

Протягом місяця Викладач 
фізичної культури 

 

4. 
 

Проведення змагань з ФУТБОЛУ 
 

Жовтень - листопад 
2022 р. 

 

Викладач 
фізичної культури 

 

 
5. 

 
      Проведення змагань з шашок 

 
Грудень  2022 р.    

Викладач 
фізичної культури 

 

6. 

Відбір та залучення учнів до 
збірних команд ліцею з різних 
видів спорту для участі у міських 
та обласних змагань, товариських 
іграх 

Протягом вересня 
місяця за 

запрошенням 

Викладач  
фізичної культури 

 

7. 
Контроль за санітарно-гігієнічним 
станом спортзалу, майданчиків, 
кабінетів 
 

Протягом місяця 
 

Викладач  
фізичної культури 

 

 
 
 
  

 



ЛИСТОПАД 

1. 
Інструктаж з ОП на уроках 
фізичної культури з учнями ліцею Що кварталу  Викладач 

фізичної культури 

 

2. 
Проведення змагань з 
підтягування, віджимання 24.10.2022 р. Викладач 

фізичної культури 

 

3. 

 

Оновлення стендів 

 

Протягом 
місяця 

Викладач  
фізичної культури 

 

4. 
Відбір та залучення учнів до 
збірних команд ліцею з різних 
видів спорту для участі у міських 
та обласних змагань, товариських 
іграх 

Протягом місяця за 
запрошенням 

Викладач 
фізичної культури 

 

5. Контроль за санітарно-гігієнічним 
станом спортзалу, майданчиків, 
кабінетів 

Протягом 
місяця Викладач 

фізичної культури 

 

ГРУДЕНЬ 
 1. Відбір та залучення учнів до 

збірних команд ліцею з різних 
видів спорту для участі у міських 
та обласних змагань 

Протягом місяця за 
запрошенням 

 
Викладач  

фізичної культури 

 

2. Контроль за санітарно-гігієнічним 
станом спортзалу, майданчиків, 
кабінетів 

Протягом місяця 

Викладач  
фізичної культури 

 

3. Проведення змагань з настільного 
тенісу Грудень 2022 р. 

Викладач  
фізичної культури 

 

СІЧЕНЬ 

1. Підготовка спортивного залу, 
кабінетів, спортивного інвентарю 
та обладнання до П семестру 
2022/2023 навчального року 

до 15.01.2022р. 

Викладач  
фізичної культури 

 

2. Інструктаж з ОП на уроках 
фізичної культури з учнями ліцею до 15.01.2022р. 

Викладач 
фізичної культури 

 

3. 

Відбір та залучення учнів до 
збірних команд ліцею з різних 
видів спорту' для участі у міських 
та обласних змагань, товариських 
іграх 

Протягом місяця за 
запрошенням 

 
Викладач 

фізичної культури 

 

4. 
Підготовка збірних команд ліцею 
до обласної Спартакіади серед 
учнів ЗП(ПТ)О 

Протягом місяця 
Викладач 

фізичної культури 
 

5. 
Проведення змагань з шашок серед 
юнаків та дівчат 28.01.2022р. 

Викладач 
фізичної культури 

 

6. 
Проведення змагань з настільного 
тенісу 21.01.-23.01.2022р. 

Викладач 
фізичної культури 

 

7. 

Контроль за санітарно-гігієнічним 
станом спортзалу, майданчиків, 
кабінетів 
 
 

Протягом місяця 

Викладач 
фізичної культури 

 



ЛЮТИЙ 

1. 

Підготовка збірних команд ліцею 
до обласної Спартакіади серед 
учнів ЗП(ПТ)О 

Протягом місяця Викладач 
фізичної культури 

 

2. 

Відбір та залучення учнів до 
збірних команд ліцею з різних 
видів спорту для участі у міських 
та обласних змагань, товариських 
іграх 

Протягом місяця за 
запрошенням 

Викладач 
фізичної культури 

 

3. 

Участь збірних команд ліцею з 
різних видів спорту в обласній 
Спартакіаді серед учнів ЗП(ПТ)О 

Протягом місяця Викладач 
фізичної культури 

 

4. 
Контроль за санітарно-гігієнічним 
станом спортзалу, майданчиків, 
кабінетів 

Протягом місяця 
Викладач  

фізичної культури 
 

БЕРЕЗЕНЬ 
1. 

 

Підготовка збірних команд ліцею 
до обласної Спартакіади серед 
учнів ЗП(ПТ)О 
 

Протягом місяця 
Викладач  

фізичної культури 
 

2 Участь збірних команд ліцею  в 
обласній Спартакіаді серед учнів 
ЗП(ПТ)О 
 

Протягом місяця 
Викладач  

фізичної культури 
 

3 Відбір та залучення учнів до збірних 
команд ліцею з різних видів спорту 
для участі у міських та обласних 
змагань, товариських іграх 

 

Протягом місяця за 
запрошенням 

 

Викладач  
фізичної культури 

 

4 Підготовка спортивних майданчиків 
ліцею до весняно-літнього сезону 
 

Протягом місяця  
 

Викладач  
фізичної культури 

 

5 
Контроль за санітарно-гігієнічним 
станом спортзалу, майданчиків, 
кабінетів 

Протягом місяця  
Викладач  

фізичної культури 
 

 

КВІТЕНЬ 

1. 
Підготовка спортивних 
майданчиків ліцею до весняно-
літнього сезону 

до 15.04.2023р. 
Викладач  

фізичної культури 
 

2. 
Підготовка збірних команд ліцею 
до обласної Спартакіади серед 
учнів ЗП(ПТ)О 

Протягом місяця Викладач 
фізичної культури 

 

3. 
Участь збірних команд ліцею в 
обласній Спартакіаді серед учнів 
ЗП(ПТ)О 

Протягом місяця Викладач 
фізичної культури 

 

4. 

Відбір та залучення учнів до 
збірних команд ліцею з різних 
видів спорту для участі у міських 
та обласних змагань, товариських 
іграх 

Протягом місяця за 
запрошенням 

 
Викладач 

фізичної культури 

 

5. 
Проведення змагань з міні - 
футболу Квітень 2023р. Викладач 

фізичної культури 

 



6. 
Інструктаж з ОП на уроках 
фізичної культури з учнями ліцею Квітень 2023р. Викладач 

фізичної культури 

 

7. 
Контроль за санітарно-гігієнічним 
станом спортзалу, майданчиків, 
кабінетів 

Протягом місяця Викладач 
фізичної культури 

 

ТРАВЕНЬ 

1. Проведення змагань з волейболу  
серед юнаків та дівчат Травень 2023 р. Викладач 

фізичної культури 

 

2. Відбір та залучення учнів до 
збірних команд ліцею з різних 
видів спорту для участі у міських 
та обласних змагань, товариських 
іграх 

Протягом місяця за 
запрошенням 

 
Викладач 

фізичної культури 

 

3. Контроль за санітарно-гігієнічним 
станом спортзалу, майданчиків, 
кабінетів 

Протягом місяця Викладач 
фізичної культури 

 

ЧЕРВЕНЬ 

1. Впорядкування документації за 
2021/2022 навчальний рік Протягом місяця Викладач 

фізичної культури 

 

2. Складання документації на 
2022/2023 навчальний рік Протягом місяця Викладач 

фізичної культури 

 

3. Підготовка спортивних 
майданчиків ліцею та кабінетів ФК 
та ЗУ до 2023/2024 навчального 
року 

Протягом місяця Викладач 
фізичної культури 

 

ЛИПЕНЬ 

1. 

Підготовка спортивних 
майданчиків ліцею та кабінетів ФК 
та ЗУ до 2023/2024 навчального 
року 

Протягом місяця Викладач  
фізичної культури 

 

 
VІ. КООРДИНАЦІЯ   ВНУТРІУЧИЛИЩНОГО  КОНТРОЛЮ 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 
про 

виконання 

1. Навчально–виробничий процес 

1 
 

Контроль за розробкою та веденням 
навчально-методичної документації 
викладачами та майстрами в/н 

Постійно Заступник 
директора з НВР, 
старший майстер, 
методист 

 

2 Забезпечити контроль за виконанням 
робочих навчальних планів і програм з 
теоретичного і виробничого навчання 

Постійно Заступник 
директора з НВР, 
старший майстер,  

 



3 Забезпечити контроль за роботою 
викладачів та майстрів в/н над 
поповненням навчально-методичної бази 
кабінетів наочними та дидактичними 
матеріалами 

Постійно Заступник 
директора з НВР, 
Заступник 
директора з 
ВихР, методист,  

 

4 Забезпечити контроль за станом 
викладання предметів загальноосвітньої,  
професійно-теоретичної та професійно-
практичної підготовки (згідно з 
перспективним планом контролю та 
графіком на 2022-2023 н.р.) 

Відповідно 
до графіку 
контролю на 
2021/2022н.р. 

Заступнк 
директора з НВР, 
Заступник 
директора з 
ВихР, старший 
майстер,  
методист,  

 

 
5 

Проведення тематичного вивчення стану 
викладання предметів  

Відповідно 
до графіку 
контролю на 
2022/2023н.р. 

Заступник 
директора з НВР, 
Старший 
майстер,  
методист,  

 

6 Провести тематичне вивчення стану 
використання у навчально-виробничій 
діяльності інноваційних ІТ технологій у 
викладачами та  майстрами виробничого 
навчання 

кінець І/ІІ 
семестрів 

Заступник 
директора з НВР, 
Старший 
майстер,  
методист 

 

7 Контроль за якістю навчальних досягнень 
учнів з предметів загальноосвітньої , 
професійно-теоретичної та професійно-
практичної підготовки в I та II семестрі 
2022/2023 н.р. 

Грудень 
Червень 

Заступник 
директора з НВР, 
Старший 
майстер,  
методист 

 

8 Контроль за веденням учнівських 
конспектів, зошитів та результативністю 
їх перевірки 

Згідно 
графіка 
контролю 

Заступник 
директора з НВР,  

 

9 Контроль за роботою навчальних 
кабінетів   

Протягом 
навчального 
року 

Заступник 
директора з НВР 

 

10 Контроль за  веденням журналів обліку 
теоретичного і виробничого навчання, 
виховної роботи 

Щоквартально Заступник 
директора з НВР, 
заступник 
директора з 
НВихР, старший 
майстер,    

 

11 Контроль за станом проходження 
виробничої практики на підприємствах 
міста та району 

Кінець І та ІІ 
семестрів 

Заступник 
директора з НВР, 
старший майстер   

 

12 Контроль за якістю виконання ККЗ За окремим 
графіком 

Заступник 
директора з НВР, 
старший майстер   

 

12 Контроль за якістю ПКА та ДКА За окремим 
графіком 

Заступник 
директора з НВР, 
старший майстер   

 

13 Контроль і облік проведених консультацій 
викладачами 

Щомісячно Заступник 
директора з НВР, 

 



Заступник 
директора з 
НВихР, старший 
майстер   

14 Контроль роботою педагогічних 
педпрацівників на дистанційних освітніх 
платформах 

Щомісячно Заступник 
директора з НВР, 
методист, 
старший майстер   

 

15 Контроль за якістю проведення уроків на 
освітній платформі Classroom 

При 
впровадженн
і змішаного 
або 
дистанційног
о навчання 
(постійно) 

Заступник 
директора з НВР, 
методист, 
старший майстер   

 

16 Контроль за створенням електронних 
навчальних посібників, тестових завдань, 
вправ, робочих зошитів для учнів тощо  

У кінці І-го, 
ІІ-го 
семестрів 

Заступник 
директора з НВР, 
методист, 
старший майстер   

 

17 Контроль за станом ведення навчально-
методичної документації  

Перед 
початком 
навчального 
року 

Заступник 
директора з НВР, 
старший майстер   

 

18 Контроль за станом ведення журналів 
обліку теоретичного, виробничого 
навчання, виховної роботи 

Перед 
початком 
навчального 
року 

Заступник 
директора з НВР, 
старший майстер,  

 

2. Контроль за методичною роботою 

1  Забезпечити підготовку і проведення 
педагогічних рад згідно затвердженого 
плану роботи на 2022/2023 н.р. 

За 
планом 

В.о директора 
 

2 Контроль за роботою методичного 
кабінету 

Постійно В.о директора 
 

3 Контроль за впровадженням викладачами 
у навчальний процес передового 
педагогічного досвіду 

Постійно В.о директора 
 

4 Контроль за роботою методичних комісій У кінці І-го, 
ІІ-го 
семестрів 

Методист 
 

5. Контроль за роботою педагогічних 
працівників над ЄНМП 

У кінці І-го, 
ІІ-го 
семестрів 

Методист  

6. Контроль за роботою методичної ради 
ліцею 

У кінці І-го, 
ІІ-го 
семестрів 

Методист  

7. Контроль за роботою шкіл: 
- молодого педагога; 
- педагогічної майстерності; 
- голів методичних комісій. 

 
Вересень, 
квітень 

В.о директора  



8. Контроль за роботою психолого-
педагогічного семінару 

Жовтень 
травень 

В.о директора  

3. Умови навчально–виробничого процесу 

1  Забезпечити контроль за дотриманням 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 
учнів та педагогічних працівників 

Постійно 

Заступник 
директора з НВР, 

заступник 
директора з 

НВихР, старший 
майстер,    

 

2 Контроль за станом санітарно – 
гігієнічних умов приміщень ліцею 

Постійно 

Заступник 
директора з НВР, 

заступник 
директора з 

НВихР, старший 
майстер,   

 

3 Контроль за забезпеченням майстерень 
обладнанням, інструментами та 
матеріалами 

Постійно 
Заст. директора з 

НВР, старший 
майстер,   

 

4. Контроль за виробничою практикою 

1 Забезпечити контроль за ходом 
виробничої практики   

Згідно 
затвердженого 

графіка 

Заступник 
директора з НВР, 
старший майстер,  

 

5. Контроль за відвідуванням занять 

1 Контроль за відвідуванням занять 
теоретичного і виробничого навчання, 
виробничої практики 

Постійно 
Заступник 

директора з НВР, 
старший  майстер 

 

6. Контроль за виховною роботою 

1 Забезпечити контроль за позакласною та 
позаурочною роботою учнів у ліцеї Постійно 

Заступник 
директора з 
НВихР 

 

2 Забезпечити контроль за складанням і 
виконанням планів  виховної роботи у 
навчальних групах 

Постійно 
Заступник 
директора з 
НВихР 

 

3 Забезпечити контроль за станом роботи 
Ради профілактики. Постійно 

Заступник 
директора з 
НВихР 

 

 
VІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 
      Єдина науково-методична проблема «Розвиток професійних та життєвих 
компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників в умовах інтенсивного розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій  сучасного суспільства».:  

2022-2023н.р. Перша підпроблемами «Професійний розвиток педагогічних працівників 
через опанування нових знань, умінь, методик інформаційно-комунікаційних технологій у сфері 
педагогічної діяльності». 

 
 
 



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
1. Становлення соціально зрілої особистості, зорієнтованої на розвиток власних здібностей 

та саморозвиток. 
2. Підготовка учня до життя в сучасних умовах з допомогою інноваційних технологій освіти 

на основі компетентнісного підходу  до освітнього процесу. 
3. Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних 

та власних інтересів. 
4. Забезпечити якість підготовки учнів шляхом використання КМЗ предметів та професій. 
5. Забезпечення якісного навчально-виробничого, виховного процесу шляхом використання 

інноваційних технологій, розробки дидактичного забезпечення уроків теоретичного і 
виробничого навчання, консультативних занять,  зміцнення дисципліни учнів. 
Підвищення особистої відповідальності педагогічних працівників за результати своєї 
роботи. 

6. Використання в навчально-виховному процесі сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій та сучасних освітніх платформ. 

7. Систематично поліпшувати рівень підготовки викладачів, майстрів в/н шляхом 
самоосвітньої роботи, підвищення кваліфікації, участі у вебінарах, практикумах, 
семінарах, школах передового педагогічного досвіду, удосконалення форм і методів 
навчання. 

8. Формування в учнів поваги та любові до обраної професії, прагнення удосконалювати 
свої знання та майстерність. 

9. Надання своєчасної психологічної допомоги та підтримки учням. 
10. Формування в учнів навичок впевненої поведінки, орієнтації на здоровий спосіб життя, 

профілактику тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та інших форм соціально 
небезпечної поведінки.  

11. Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виробничого,  виховного 
процесу. 

12. Формування в учнів почуття свідомості, людської гідності. 
13. Виконання заходів щодо поліпшення безпеки життя і діяльності учнів, запобігання 

травматизму, забезпечення соціального захисту здобувачів освіти. 
14. Забезпечення єдності завдань, змісту, форм і методів, організації та кінцевих результатів 

методичної роботи. 
15. Оптимальне поєднання традиційних, інформаційних, активних та інтерактивних форм 

методичної роботи у відповідності до вимог часу. 
16. Забезпечення відповідності структури методичної роботи якісному складу педагогічних 

працівників, навчальним потребам педагогічних кадрів. 
17. Удосконалення методичного забезпечення роботи з підвищення якості навчальних 

досягнень учнів. 
18. Організація систематичного курсового підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників ліцею. 
МЕТА РОБОТИ 

1. Підвищення рівня психологічної, педагогічної, методичної та цифрової компетентності 
педагогічних працівників. 

2. Виявлення освітніх і методичних проблем та резервів їх розв’язання, розробка конкретних 
рекомендацій щодо розв’язання проблемних ситуацій. 

3. Зниження педагогічних труднощів. 
4. Збільшення задоволеності педагогічних працівників процесом і результатом своєї праці. 
5. Підвищення якості навчально-виховного процесу, що відповідає сучасним вимогам, 

шляхом удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення їх 
інформаційно-комунікаційної компетентності. 

6. Вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних 
інновацій, передового досвіду працівників ліцею, області, України. 

7. Робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості викладача і учня, 
з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.  

8. Розвиток компетентної особистості учня, здатного орієнтуватися у сучасному цифровому 
середовищі.  

 



 
№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

1. Співбесіда з головами методичних 
комісій щодо врахування рекомендацій 
і внесення коректив до плану 
методичної роботи на 2022-2023 
навчальний рік. 

Серпень 
2022 р. 

Методист 
Голови 

методичних 
комісій 

 

2. Надання консультативно-методичної 
допомоги педагогічним працівникам, 
які почали працювати у ліцеї з метою 
виявлення рівня обізнаності щодо 
вимог до організації навчально-
виробничого процесу  

Вересень  
2022 р. 

(протягом 
навчального 

року за 
потребою) 

Методист 
 

Голови 
методичних 

комісій 

 

3. Надання консультативно-методичної 
допомоги майстрам виробничого 
навчання щодо: 
- ведення навчально-методичної 
документації майстра з урахуванням 
розвитку цифрових компетентностей 
здобувачів освіти; 
- визначення і формування особистої 
педагогічної проблеми, узгодження її з 
науково-методичною проблемою 
навчального закладу та її реалізація; 
- вимог до проведення уроків; 
- вимог до проведення позаурочного 
навчального (виховного) заходу; 
- використання інноваційних освітніх 
та виробничих технологій на уроках з 
професійно-практичної підготовки; 
- взаємовідвідування, аналізу і 
самоаналізу уроків; 
- професійної діяльність майстрів 
виробничого навчання у 
міжатестаційний період; 
- організації стажування майстрів 
виробничого навчання. 

На всіх 
етапах 
роботи  

Заступник 
директора з НВР  

 
Методист  

 
Голови 

методичних 
комісій 

 

 

4. Надання консультативно-методичної 
допомоги викладачам щодо: 
- ведення журналів теоретичної 
підготовки; 
- формування комплекту навчально-
методичної документації викладача; 
- визначення індивідуальної методичної 
проблеми викладачів, узгодження її з 
науково-методичною проблемою 
навчального закладу, етапів реалізації; 
- взаємовідвідування, аналізу і 
самоаналізу уроків; 
- професійної діяльність викладача у 
міжатестаційний період. 
Організація всеобучу для педагогів по 
користуванню дистанційними освітніми 
платформами та серверами. 

На всіх 
етапах 
роботи 

Заступник 
директора з НВР  

 
Методист 

 
Голови 

методичних 
комісій 

 

 



5. Предметні тижні  
 
- Тиждень до Дня автомобіліста і 
дорожника; 
 
-Тиждень до Дня працівника сільського 
господарства; 
 
-Тиждень української мови;  
 
-Тиждень  захисту України; 
 
Тиждень перукарської справи; 
 
-Тиждень фізичної культури; 
 
- Тиждень історії та географії;  
 
- Тиждень інформатики інформаційних 
технологій; 
 
- Шевченківські дні; 

 
- Тиждень іноземної мови;  
 
- Тиждень математики; 

 
- Тиждень безпечного інтернету; 

 
- Тиждень предмету «правила 

дорожнього руху»; 
 

 
   

Жовтень 
2022 

 
Листопад 

2022 
 

Листопад 
2022 

 
 

Грудень  
2022 

Січень 2023 
 

Лютий 2023 
 

Лютий  2023 
 

Березень  
2023 

 
Березень  

2023  
 

Березень-
Квітень 

 2023  
Квітень 

 2023 

Викладачі 
спеціальних 
дисциплін. 
Голова МК, 
члени МК 

 
Голова МК, 
члени МК 

 
Голова МК, 

викладач 
 

Голова МК, 
викладач 

 
Голова МК, 

викладач 
Голова МК, 

викладач 
Голова МК, 

викладач 
Голова МК,  

 
Викладач 
Викладач 

  
Голова МК, 

викладач 
 

Голова МК, 
викладач 

 

6. Робота психолого-педагогічного 
семінару  

за окремим 
планом 

Методист, 
практичний 
психолог 

 

 

7. Педагогічні читання  

 

Січень 
2023 р. 

Методист  

 8. Робота школи молодого педагога 
 

За окремим 
планом 

Методист  

 9. Робота школи голів методичних комісій 
 

За окремим 
планом 

Методист  

10. Робота школи педагогічної 
майстерності 

За окремим 
планом 

Методист  

11 Організаційно-методичний супровід 
участі педагогічних працівників ліцею у 
роботі обласних семінарів, секцій, 
засіданнях творчих груп, виставках, 
конкурсах фахової майстерності, 
фестивалях. 

Протягом 
навчального 

року  
(згідно планів 

основних 
методичних 
заходів НМК 

ПТО у 
Кіровоград- 
ській області  

  

заступник директора 
з НВР, 

Методист,  старший 
майстер 

 

 

12 Організаційно-методичний супровід Протягом Методист  



участі педагогічних працівників у 
Всеукраїнських вебінарах, публічних 
консультаціях, онлайн школах. 

навчального 
року  

(згідно планів 
основних 

методичних 
заходів НМК 

ПТО у 
Кіровоград- 
ській області  

 

13 Опрацювання нормативних, 
документів. Ознайомлення з новинками 
педагогічної літератури. 

Протягом 
року 

 
Методист, 
бібліотекар 

 

14 Поповнення матеріалів банку даних 
передового педагогічного досвіду 
методичними матеріалами педагогічних 
працівників ліцею та матеріалами, 
рекомендованими НМК ПТО у 
Кіровоградській області. 
Систематизація матеріалів 
інформаційного забезпечення вивчення 
та впровадження ППД. 

Протягом 
року 

Методист   

15 Узгодження списку педагогічних 
працівників, які атестуються в 2022-
2023 навчальному році. Закріплення 
найбільш досвідчених членів 
педагогічного колективу за 
працівниками, які атестуються. 

Жовтень 
2022 р. 

Заступник директора 
з НВР  

 
Методист 

 

16 Вивчення системи роботи педагогічних 
працівників, які атестуються:  
- організація спостереження і аналіз 
системи уроків та інших форм 
педагогічного процесу; 
- організація вивчення навчальної 
документації та навчально-матеріальної 
бази з предмету чи професії; 
- аналіз проведення контрольних зрізів 
знань  
учнів, контрольно-перевірочних робіт; 
- проведення співбесіди з педагогічним 
працівником з питань самоосвіти, 
самоаналізу і аналізу відвіданих занять, 
стану виховної роботи. 

З 20 жовтня 
2022 р. 
по 15 

березня 
2023 р. 

Заступник директора 
з НВР  

 
Методист 

 
Голови методичних 

комісій 

 

17. Відстеження рівня професійної 
компетентності педагогів, які проходять 
атестацію: 

- проведення відкритих уроків і 
позакласних заходів; 

- презентації творчих звітів 
викладачів, майстрів 
виробничого навчання за 
результатами роботи над 
методичною проблемою. 

Жовтень-
березень 

2022 - 2023 
н.р. 

(згідно 
графіка) 

Методист, голови 
методичних комісій 

 

18. Творчі звіти педагогічних працівників, 
які атестуються у 2022-2023 
навчальному році.  

До 25 
березня 
2023 р. 

Заступник директора з 
НВР, методист, голови 

методичних комісій 

 

 



 ПЛАН 
Проведення педагогічних рад в 2022-2023 н.р 

 

№ з/п Тематика засідань Відповідальний 
Відмітка 
про 
виконання 

1 2 3 4 
ВЕЕСЕНЬ 

1 Вибори секретаря педагогічної ради.  Ознайомлення з 
планом роботи ліцею на 2022/2023 навчальний рік. 
 Затвердження складу педагогічної ради 

В.о. директора  

 

 

2 Завдання педагогічного колективу  
на 2022-2023 н.р. 

В.о. директора , 
заст. директора. з 
НВР, заступник 
директора з НВихР, 
методист, старший 
майстер 

 

3 Погодження голів методичних комісій, завідуючих  
кабінетами, лабораторіями та майстернями. 

В.о. директора  

4 Організація роботи педагогічного колективу над ЄНМП 
ліцею 

Методист  

5. Різне    
ЖОВТЕНЬ 

1 Про виконання рішень  попередньої педради Секретар   
педагогічної ради 

 

2 Аналіз результатів вхідного діагностування учнів 1 
курсу та діяльність педколективу щодо адаптації їх до 
умов навчання в ліцеї, збереження контингенту.  

Заст. дир. з НВР  

3 Аналіз нового контингенту учнів І-го курсу Соціальний 
педагог  

 

4 Організація роботи методичних комісій  Методист, голови 
методичних комісій  

 

5 Про дотримання вимог техніки безпеки та охорони 
праці учасниками навчально-виховного  колективу. 

Спеціаліст  з 
охорони праці 

 

6 Про вивчення стану викладання та рівень знань, умінь 
та навичок учнів з предмету «технології» 

заст. дир. з НВР,  
методист 

 

7 Про вивчення стану викладання та рівень знань, умінь 
та навичок з предмету «математика» 

заст. дир. з НВР,  
методист 

 

8 Про вивчення стану викладання та рівень знань, умінь 
та навичок з предмету «манікюрна справа»  

заст. дир. з НВР,  
старший майстер 

 

9 Про організацію атестації    

10 Різне   

ГРУДЕНЬ 
1 Про виконання рішень  попередньої педради секретар  

педагогічної ради 
 

2 Про організоване закінчення І-го семестру  та 
проведення директорських контрольних робіт за І 
семестр 
 

Директор, 
заступник 
директора з НВР 

 



3 Результати  ПКА, ДКА (що відбулися у І семестрі) заступник 
директора з НВР 

 

5 Про підсумки вивчення стану викладання та рівень 
знань, умінь та навичок з предмету «українська мова» 

заст. дир. з НВР, 
методист 

 

6. Про підсумки вивчення стану викладання та рівень 
знань, умінь та навичок з предмету «Математика» 

заст. дир. з НВР, 
методист 

 

7 Про хід впровадження в ліцеї дуальної світи.    заступник 
директора з НВР, 
старший майстер 

 

8 Про підсумки вивчення стану викладання та рівень 
знань, умінь та навичок з предмету «Манікюрна справа» 

заст. дир. з НВР, 
методист 

 

9 Різне   
ЛЮТИЙ 

1 Про виконання рішень  попередньої педради секретар  
педагогічної ради 

 

2 Підсумки роботи  педагогічного колективу ліцею за І 
семестр 2022-2023 н.р., завдання і напрями роботи у ІІ 
семестрі. 

В.о. директора 
заст.дир.з НВР, 
заст. дир. з ВихР, 
старший майстер 

 

3 Творчі звіти педагогічних працівників, які атестуються 
у 2022-2023 н.р. 

методист, 
педагогічні 
працівники 

 

4. Про підсумки вивчення стану викладання та рівень 
знань, умінь та навичок з предмету «Українська мова» 

заст. дир. з НВР 
методист  

 

5. Про вивчення стану викладання та рівень знань, умінь 
та навичок з предмету «Перукарська справа»  

заст дир. з НВР 
методист.  

 

6 Про вивчення організації самостійної діяльності учнів 
на уроках професійно-теоретичної та професійно-
практичної підготовки за дистанційною формою 
навчання 

заст дир. з НВР 
методист.  

 

7. Творчі звіти педагогічних працівників, що атестуються 
у 2023 році 

Педагогічні 
працівники 

 

8. Різне    

КВІТЕНЬ 
1 

Про виконання рішень  попередньої педради 
Секретар  
педагогічної ради 

 

2 Організація і підготовка  учасників освітнього процесу 
до  ДПА у формі ЗНО 

заст. дир. з НВР, 
 

 

3 Про підсумки самоосвітньої роботи педагогічних 
працівників 

заст. дир. з НВР, 
методист 
 

 

4 Підсумки роботи педагогічного колективу ліцею по 
реалізації ЄНМП. 

методист 
 

 

5 Про підсумки тематичного вивчення організації 
самостійної діяльності учнів на уроках професійно-
теоретичної та професійно-практичної підготовки за 
дистанційною формою навчання 

заст. дир. з НВР 

методист. 

 

6 Про підсумки вивчення стану викладання та рівень 
знань, умінь та навичок з предмету «Перукарська 
справа» 

 

заст. дир. з НВР 

методист. 

 



7 Стан проведення предметних тижнів (підсумки) Голови методичних 
комісій, методист 

 

8 Про самоосвітню діяльність педагогічних працівників з 
використанням ІТ-технологій та освітніх платформ 

Голови методичних 
комісій 

 

9 Різне    

ЧЕРВЕНЬ 
1 

Про виконання рішень  попередньої педради секретар  
педагогічної ради 

 

2 Моніторинг загальноосвітньої, професійно-теоретичної 
та професійно-практичної підготовки 

заст. дир. з НВР, 
старший майстер  
 

 

3 Стан виконання робочих навчальних планів та програм заст. дир. з НВР, 
старший майстер 

 

4. Про підготовку навчально-виробничих приміщень 
ліцею до нового 2022/2023 навчального року 

В.о директора, заст. 
директора з НВР, 
НВихР, старший 
майстер 

 

5. Про підсумки виробничої практики заст. директора з 
НВР, старший 
майстер 

 

6. Різне    

 
Примітка: протягом навчального року проводяться засідання педради по допуску учнів до 
виробничої практики, розглядаються підсумки поетапної кваліфікаційної атестації, 
державної кваліфікаційної атестації,   державної підсумкової атестації у формі  ЗНО 
 

 
ПЛАН ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИХ НАРАД 

НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

№ 
з/п 

Зміст роботи Відповідальний 
Відмітка 
про 
виконання 

ВЕРЕСЕНЬ 

1. 
Підсумки роботи педагогічних працівників за 
2021/2022 навчальний рік та завдання на 
2022/2023 навчальний рік 

Заступник директора з 
НВР, заступник 
директора з НВихР, 
Методист 

 

2. Рекомендації до проведення першого уроку 
Заступник директора з 
НВихР 

 

3. Розподіл педагогічного навантаження Тарифікаційна комісія  

4. 
Організація і проведення вхідних діагностичних 
контрольних робіт. Підготовка матеріалів 

Заступник директора з 
НВР 
 

 

5. Організація роботи методичних комісій 
Методист 
 

 

6. 
Рекомендації по веденню журналів теоретично, 
виробничого навчання та виховнох роботи 

Заступник директора з 
НВР,  Заступник 
директора з НВихР 

 

7 

Про організацію роботи педагогічних працівників  
по формуванню в учнів професійних навичоук 
через компетентнісний підхів до навчання та 
виховання 

Заступник директора з 
НВР, Заступник 
директора з НВихР,  
Старший майстер 

 



8. Інші питання.  Різне    
ЖОВТЕНЬ 

1. 
Організація та проведення атестації 
педпрацівників 

Методист 
 

2. 
Аналіз результатів діагностичних робіт та заходи 
щодо ліквідації прогалин у знаннях учнів 

Заступник директора з 
НВР 
 

 

3. 
Організація роботи педагогічного колективу над 
новою єдиною нуково-методичною проблемою  

Методист  
 

4. 
Організація самоосвітньої роботи педагогічних 
працівників 

Методист  
 

5 
Стан ведення журналів теоретичного, виробничого 
навчання та виховної роботи 

Заступник директора з 
НВР, Заступник 
директора з НВихР, 
старший майстер  

 

6. Організація роботи атестаційної комісії Методист  

7. 
Про організацію та проведення олімпіад, 
конкурсів та турнірів 

Заступник директора з 
НВР 

 

8. Про роботу на дистанційних освітніх платформах  
Заступник директора з 
НВР, методист 

 

9 Інші питання.  Різне   
ЛИСТОПАД 

1. 
Використання на уроках сучасних технічних 
засобів навчання 

Заступник директора з 
НВР, старший майстер 

 

2. 
Активні методи навчання  на уроках манікюрної 
справи  

Заступник директора з 
НВР, методист 
 

 

3. 
Підготовка і проведення державної підсумкової 
атестації у формі ЗНО 

Заступник директора з 
НВихР, методист 

 

4. Про проведення предметних тижнів 
Заступник директора з 
НВР,  методист 

 

5 Про підсумки проведення олімпіад 
Заступник директора з 
НВихР, 

 

6. 
Організаія самоостійної діяльності учнів на уроках 
професійно-практичної підготовки 

Заступник директора з 
НВихР, старший майстер 

 

7. Інші питання.  Різне   
ГРУДЕНЬ 

1. 
Організація і проведення директорських 
контрольних робіт 

Заступник директора з 
НВР 

 

2 Стан ведення учнівських конспектів 
Заступник директора з 
НВР 

 

3. 
Стан ведення журналів теоретичного, виробничого 
навчання та виховної роботи 

Заступник директора з 
НВР,Заступник 
директора з НВихР, 
старший майстер 

 

4. 
Підготовка та якість проведення предметних 
тижнів 

Заступник директора з 
НВР, методист 

 

5. Стан виконання планів роботи кабінетів 
Заступник директора з 
НВР 

 

6. Про хід підготовки до ЗНО 
Заступник директора з 
НВР, методист 

 

7. Про стан підготовки до Новорічних свят 
директора з НВихР, 
керівник гуртка 

 

8. Про підготовку до педагогічних читань Методист   

9. 
Інші питання.  Різне 
 

 
 



ЛЮТИЙ 

1.  Стан взаємовідвідування уроків.  
Методист,  
голови МК 

 

2. 
Стан ведення плануючої документації та журналів 
теоретичного і виробничого навчання. 

Заступник директора з 
НВР, старший майстер 
 

 

3. 
Підготовка та якість проведення предметних 
тижнів 

Заступник директора з 
НВР,  методист 

 

4. 
Про підсумки перевірки стану ведення журналів 
теоретичного та виробничого навчання, виховної 
роботи 

Заступник директора з 
НВР,Заступник 
директора з НВихР, 
старший майстер  

 

5. Стан проходження учнями виробничої практики 
Заступник директора з 
НВР, старший майстер 

 

6. Інші питання.  Різне   
БЕРЕЗЕНЬ 

1. 

Активізація пізнавальної діяльності учнів, як засіб 
формування професійних компетенцій 
випускників  шляхом впровадження  інноваційних  
технологій на уроках виробничого навчання 

Заступник директора з 
НВР, старший майстер, 
методист 

 

2. Про атестацію педагогічних працівників 
Секретар атестацціної 
комісії,  методист 

 

3. Про хід підготовки до ЗНО 
Заступник директора з 
НВР, методист 

 

4. Стан підготовки майстрів в/н до уроків  
Заступник директора з 
НВР, методист 

 

5. Інші питання.  Різне   
КВІТЕНЬ 

1. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці. 
Голова МК природничо-
математичного циклу 

 

2. 
Тематичне оцінювання учнів і його облік у 
журналах теоретичного навчання. 

Заступник директора з 
НВР 

 

3. 

Активізація пізнавальної діяльності учнів, як засіб 
формування інтересу до навчання  шляхом 
впровадження  інноваційних  освітніх технологій 
на уроках професійно-теоретичної підготовки 

Заступник директора з 
НВР, методист 
 

 

 

4. 
Про підсумки організації роботи педагогічних 
працівників  по формуванню в учнів професійних 
навичок через компетентнісний підхів до навчання 

Заступник директора з 
НВР, Голова методичної 
комісії, методист 

 
 

5. 
Стан ведення уроків виробничого навчання з 
професій «тракторист, машиніст категорії А1, А2, 
В1» 

Заступник директора з 
НВР,  голова методичної 
комісії, методист 

 
 

6. Інші питання.  Різне    

ТРАВЕНЬ 

1. Підготовка до участі учнів у  ЗНО  
Заступник директора з 
НВР, методист 

 

2. 
Стан ведення викладачами навчально-методичної 
документації 

Заступник директора з 
НВР, методист 

 

3. 

Активізація пізнавальної діяльності учнів, як засіб 
формування інтересу до навчання  шляхом 
впровадження  інноваційних  інноваційних  
освітніх технологій на уроках суспільно-
гуманітарної підготовки 

Голова методичної 
комісії суспільно-
гуманітарної підготовки 
 

 

4. 
Стан викладання предметів професійно-
теоретичної підготовки 

Заступник директора з 
НВР, голова методичної 
комісії, методист  

 



5. Інші питання.  Різне   
ЧЕРВЕНЬ 

1. 
Аналіз виконання навчальних планів і програм за 
навчальний рік, підготовкка до педагогічної ради 

 Заступник директора з 
НВР, старший майстер 

 

2. Аналіз участі учнів у ЗНО 
Заступник директора з 
НВР  

 

3. 
Підготовка приміщень ліцею до нового 2022-2023 
навчального року 

Заступник директора з 
НВР  

 

4. Аналіз проходження учнями виробничої практики Старший майстер  

5. 
Підготовка до здачі звітів, журналів теоретичного 
та виробничого навчання, виховної роботи. 

Заступник директора з 
НВР, старший майстер  

 

6. Здача звітної документації  

Заступник директора з 
НВР, Заступник 
директора з НВихР, 
старший майстер,  
методист 

 

7. Інші питання.  Різне   
 
 
VІІІ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 
№ 
п/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

1. Складання планів-графіків 
проходження курсів 
підвищення кваліфікації та 
атестації педагогічних 
працівників. 

Жовтень  
2022 р. 

Методист  

2. Організація стажування на 
виробництві та контроль 
за якістю стажування: 

- розробка програм 
для стажування ; 

- складання графіку 
стажування. 

За потребою  Заступник директора 
з НВР, старший 

майстер,  методист 

 

3. Організація творчих звітів 
педагогічних працівників 
ліцею, що пройшли курси 
підвищення кваліфікації. 

Протягом 
навчального 
року згідно  

плану-графіку 
проходження 

курсів 

Голови методичних 
комісій,  

методист 

 

4. Моніторинг виконання 
планів-графіків 
проходження курсів 
підвищення кваліфікації та 
стажування.  
Підготовка аналітичних 
матеріалів. 

Протягом 
навчального 

року 

Методист   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Розділ ІХ.   ОХОРОНА  ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  
І. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності здобувачів освіти 

 
 

№  
з/п 

Назва заходів  

 
Термін 

виконання  
 

Відповідальні 
за виконання  

Примітка  

1 2 3 4 5 
1.1 Службі з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності  перевірити стан 
виконання заходів з охорони праці, 
безпеки життєдіяльності (пожежної 
безпеки, електробезпеки, 
виробничої санітарії, цивільного 
захисту), в 2022/2023 н.р. приписів 
посадових осіб  Управління ДСНС 
України у Кіровоградській області 
та Головного  управління 
Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області та 
розробити конкретні заходи на 
2022/2023 навчальний рік по 
охороні праці, безпеці 
життєдіяльності.  

До 
25.08.2022р. 

Адміністрація  
Інженер з ОП  
Служба з ОП 

Відповідно до 
Типового 

положення про 
службу охорони 

праці  

1.2 Постійно діючій комісії провести 
обстеження навчальних кабінетів, 
виробничих майстерень, території 
та спортивних майданчиків, 
приміщення яке підлягає 
переобладнанню під найпростіше 
укриття та скласти акти – дозволи 
на проведення в них занять у 
2022/2023 н.р. 

До 
01.06.2022р. 

Комісія згідно 
наказу по ліцею 

Завідуючі 
кабінетами, 

виробничими 
майстернями 

 

Наказ по закладу 
поновлюється 

щорічно  

1.3 Розробити та затвердити нові 
Положення з охорони праці та інші 
організаційно – розпорядчі 
документи, що стосуються заходів  
з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності у відповідності з 
ДНАОП. 

До 
25.08.2022р. 

Інженер з ОП 
Майстри в/н 

Завідуючі 
кабінетами 

 

1.4 Підготувати проекти наказів: 
- «Про організацію роботи з 

охорони праці»; 
- «Про організацію роботи в 

ліцеї з питань збереження 
життя і здоров’я учнів»; 

- «Про організацію навчання і 
перевірки знань з питань  
охорони праці, безпеки 
життєдіяльності»; 

- «Про призначення 
відповідальних осіб за про-
ведення інструктажів з 
охорони праці»; 

- «Про призначення 
відповідальних осіб за 

Вересень 
2022р. 

Протягом 
навчального 

року 

В.о. директора  
 

Інженер з ОП 
 

Наказ по закладу 
поновлюються 

щорічно 



створення, дотримання та 
контроль за безпечними, 
нешкідливими умовами при 
проведенні в ліцеї різних 
святкових дат календаря. 

- «Про організацію роботи 
ліцею, щодо попередження 
дитячого травматизму в 
навчально – виховному 
процесі та побуті» 

- «Про організацію навчання 
персоналу та учнів ліцею діям 
у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій в 
ліцеї»; 

- «Про дотримання основних 
вимог: 

а) пожежної безпеки в закладі; 
б) електробезпеки; 
в) безпеки дорожнього руху та 
безпечної поведінки на вулицях; 
г) санітарії та особистої гігієни; 
д) безпеки у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій 

1.5 Провести навчання і перевірку 
знань з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності з 
новопризначеними працівниками 
та іншими працівниками. 

Протягом 
навчального 

року 

Служба  з 
охорони  праці  

 

1.6 Контроль за  проходження 
обов’язкових медичних оглядів 
працівниками та учнями ліцею. До 

02.09.2022р.та 
по мірі 

необхідності 

Медична сестра 
Служба  з 

охорони  праці 

Відповідно до 
Положення про 
медичний огляд 

працівників 
певних категорій 

затвердженого  
наказом МОЗУ від 
21.05.2007р. №246 

1.7 Організувати роботу щодо 
належного утримання будівель 
ліцею. Постійно здійснювати 
моніторинг за їх технічним станом. 
Провести паспортизацію 
технічного стану будівель.  

Протягом 
навчального  

року постійно  

Служба  з 
охорони  праці 

 

1.8 Проводити звітування на 
засіданнях педрад, нарад при 
директорові, методичних комісіях, 
відповідальних осіб за стан 
охорони праці, безпеку 
життєдіяльності  з питань 
профілактики травматизму, 
виконання розділу з  охорони праці 
колективного договору. 

Постійно  
Служба  з 

охорони  праці 

Відповідно до 
Положення про 
охорону праці 

1.9 Організувати роботу щодо 
проведення внутрішнього аудиту 
охорони праці в ліцеї 

Протягом 
навчального  

року  
В.о. директора  

Відповідно до 
методичних 

рекомендацій 
НМК ОЗ та БЖД 

КОІППО 



ім.Сухомлинського  
1.10 Облаштувати підвальні 

приміщення щодо можливості їх 
використання для укриття 
працівників та учнів ліцею. 

До 29.08.2022 
р. 

В.о. директора, 
завідуючий 

господарством 
ліцею 

 

 
 
 
ІІ. Організація профілактичної роботи щодо попередження травматизму  і зниження 
захворюваності серед здобувачів освіти 
 

 
№  
з/п 

Назва заходів  
Термін 

виконання  
Відповідальні 
за виконання  

Примітка  

2.1  Провести огляд навчального закладу 
щодо дотримання Державних 
санітарних правил і норм 
влаштування, утримання 
професійно-технічних закладів та 
організації навчально-виховного 
процесу. 
       При цьому особливу увагу 
звернути на: 
- санітарний стан приміщень, 
класних кімнат, кабінетів, 
майстерень, лабораторій, їдальні, 
туалетів, прилеглої території; 
- відповідність розкладів уроків 
педагогічним та санітарним вимогам, 
тривалість перерв; 
- дотримання повітряно-
температурного режиму в 
приміщеннях; 
- дотримання нормативів освітлення 
класних кімнат, навчальних 
кабінетів, лабораторій, майстерень; 
- відповідність меблів санітарно-
гігієнічним вимогам, у тому числі 
розмірів столів віковим групам 
учнів; 
- забезпеченість хімічного кабінету 
демонстраційним столом, витяжною 
шафою, стан збереження хімічних 
препаратів; 
- наявність умивальників, мила, 
рушників (паперові), бачків для 
питної води; 
- організація самообслуговування; 
- проведення поглиблених медичних 
оглядів учнів та працівників ліцею; 
- забезпеченість кабінетів з 
підвищеною небезпекою пер-
винними засобами пожежогасіння; 
- наявність актів – дозволів на 
проведення занять в кабінетах з 
підвищеною небезпекою, а також 
медичних аптечок; 

Щорічно 
упродовж  

серпня, вересня 

В.о. Директора, 
заступники 
директора з 

НВР та НВихР, 
завідувач 

господарства, 
інженер з 

охорони праці 
(фахівець) 

Проводити із 
залученням 
працівників 

закладів 
охорони 

здоров’я та 
санітарно- 

епідеміологіч
них служб  



- наявність інструкцій для 
проведення інструктажів з учнями та 
журналів для їх реєстрації. 

2.2 Провести нараду з майстрами 
виробничого навчання, клас-ними 
керівниками, вчителями кабінетів 
підвищеної небезпеки з питань 
дотримання вимог правил безпеки 
під час навчально-виховного 
процесу. 

Перший тиждень 
вересня  

Заступник 
директора з 

НВихР,  
інженер з 

охорони праці 
(фахівець) 

 

2.3 З метою попередження випадків 
травмування учнів в ліцеї, відповідно 
до затвердженого графіка, 
організувати та проводити на 
належному рівні чергування 
викладачів та чергових груп. 
Опрацювати з викладачами  та 
майстрами виробничого навчання 
інструкцію з безпечної евакуації 
учнів під час проведення занять, та 
інструкцію з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності для чергових. 

Відповідно до 
затвердженого 

графіка  

Заступник 
директора з 

НВихР, 
інженер з 

охорони праці 
(фахівець) 

Видати наказ. 
Провести 

інструктаж з 
викладачами, 

майстрами 
виробничого 
навчання з 

реєстрацією в 
журналі 

встановленого 
зразка  

2.4  Здійснювати моніторинг учнівського 
травматизму під час навчально-
виховного процесу та в побуті. 

Щомісячно  

Заступник 
директора з 

НВихР, 
інженер з 

охорони праці 
(фахівець) 

 

2.5 Проводити аналіз учнівського 
травматизму та звітувати перед 
департаментом освіти, науки, молоді 
та спорту  Кіровоградської 
облдержадміністрації  про всі 
випадки травмування учнів під час 
навчально-виховного процесу та в 
побуті. 

Щоквартально  

Заступник 
директора з 

НВихР, 
інженер з 

охорони праці 
(фахівець) 

За 
встановленою 

формою 

2.6 Проводити інструктажі (цільові) з 
правил поводження учнів ліцею під 
час перерв  

Щоквартально  
Майстри 

виробничого 
навчання  

З реєстрацією 
в журналі 

встановленого 
зразка 

2.7 Здійснювати контроль за 
проведенням інструктажів з учнями з 
питань охорони праці, безпеки 
життєдіяльності. Наявність  та 
відповідність встановленій формі 
журналів реєстрації інструктажів. 
Правильність оформлення та ведення 
журналів. 

Щомісяця  
Інженер з 

охорони праці 
(фахівець) 

Довідка на 
нараду при 
директорові  

2.8 Всі випадки травмування учнів під 
час навчально-виховного процесу 
підлягають розслідуванню. 
Розслідування проводити у 
відповідності до вимог  «Положення 
про порядок розслідування нещасних 
випадків, що сталися під час 
навчально-виховного процесу в 
навчальних закладах» затверджене 

 
В.о. директора, 

служба  з 
охорони  праці 

Складання 
актів по формі 

Н-5, Н-Н 



наказом Міністерства освіти і науки 
України від 30.08.2001р. №616. 

2.9 Проводити  «Тижні безпеки 
життєдіяльності» у відповідності з 
наказом департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації.    «Тиждень 
знань Правил дорожнього руху». 
«Тиждень знань Пожежної безпеки». 
«Тиждень сприяння здорового 
способу життя».                                                             
«Тиждень безпеки життєдіяльності 
Цивільний захист населення». 
«Тиждень знань правил дорожнього 
руху»                       

Згідно наказу 
управління 

освіти і науки  
Кіровоградської 

обласної 
державної 

адміністрації   

Заступник 
директора з 

НВихР, 
інженер з 

охорони праці 
(фахівець) 

Матеріали 
тижнів 

оформляти 
відповідно до 
Положення 

2.10 Приймати участь в обласному 
огляді-конкурсі серед ЗП(ПТ)О на 
кращу роботу з питань збереження 
життя і здоров’я учнів. 

Протягом року  
Заступник 

директора з 
НВР, НВихР 

Результати 
перевірки 

оформляютьс
я актом 

відповідно до 
Положення 

2.11 Розробити та узгодити тексти бесід 
для учнів І-ІІІ курсів навчальних 
груп, з метою проведення виховної 
роботи з попередження нещасних 
випадків (на теми попередження 
травмування (загибелі) учнів від тих 
небезпечних факторів, які 
знаходяться безпосередньо на 
території ліцею, зустрічаються на 
шляху до ліцею та додому, місця 
відпочинку учнів після занять). 

Вересень  

Класні 
керівники 

навчальних 
груп, майстри 
виробничого 

навчання  

 

2.12 На годинах інформування, виховних 
годинах проводити бесіди з 
попередження випадків побутового 
травматизму відповідно до 
тематичного плану. 

Щотижня  

Класні 
керівники 

навчальних 
груп, майстри 
виробничого 

навчання  

 

2.13 Здійснювати аналіз стану і 
дослідження причин та наслідків 
травматизму не-виробничого 
характеру. Облік нещасних випадків 
невиробничого характеру 
розслідувати відповідно до  
постанови КМУ від 22.03.2001р. 
№270 «Про затвердження Порядку 
розслідування та обліку нещасних 
випадків невиробничого характеру 
(із змінами)» 

 

Заступник 
директора з 

НВихР, 
інженер з 

охорони праці 
(фахівець) 

Акт по формі  
Н-Н 

2.14  Активізувати роботу учнівського 
самоврядування  в галузі орієнтації 
учнів на здоровий і безпечний спосіб 
життя. 

Постійно  
Заступник 

директора з 
НВихР 

Згідно 
Положення 
про охорону 

праці  
2.15 Активізувати роботу бібліотеки з 

питань профілактики травматизму 
серед учнів. Про-водити тематичні 
бібліотечні уроки, книжкові 
виставки, читацькі конференції. 

Постійно  
Бібліотекар, 

класні 
керівники 

Матеріали 
проведених 

заходів 
оформляти 

відповідно до 



Положення 
2.16 Посилити зв'язок ліцею з 

громадськими установами 
(Олександрійським об’єднаним 
військовим комісаріатом; 
Центральною районною лікарнею; 
МРВ УДСНС України в 
Кіровоградській області) з метою 
підвищення рівня виховання 
здорового підростаючого покоління. 

Згідно плану 
роботи ліцею  

В.о. директора,  
Заступник  

директора з 
НВихР,  
служба 

охорони праці  

 

2.17 Питання профілактики травматизму, 
захворювань та формування у 
підлітків модель здорового способу 
життя, розглядати на батьківських 
зборах. 

Протягом 
навчального 

року  

Заступник  
директора з 

НВихР,  
Служба 

охорони праці 

Матеріали 
оформляти 

протокольно  

 
ІІІ. Заходи щодо попередження учнівського дорожньо – транспортного травматизму в ліцеї 

 
 

№  
з/п 

Назва заходів  
 

Термін 
виконання  

Відповідальні 
за виконання  

Примітка  

3.1 Видати наказ про організацію роботи 
з профілактики учнівського 
дорожньо-транспортного 
травматизму в ліцеї  

Вересень  В.о. директора  
Видати наказ і 

провести 
інструктаж 

3.2 Провести заняття з класними 
керівниками, майстрами виробничого 
навчання з питань профілактики 
дорожньо-транспортного 
травматизму серед здобувачів освіти. 

Щоквартально  
Інженер з 

охорони праці 
(фахівець)                       

 

3.3 Розробити заходи щодо 
попередження учнівського 
травматизму в навчально-виховному 
процесі та в побуті, в тому числі 
дорожньо-транспортних пригод. 

Серпень 2022р. 

Заступник 
директора з 

НВихР,  
інженер з 

охорони праці 
(фахівець)        

Відповідно до 
рекомендацій  

3.4 Розробити орієнтовний сценарій 
проведення «Тижня безпеки 
життєдіяльності» щодо безпеки 
дорожнього руху. 

Вересень 2022р.  
Заступник 

директора з 
НВихР 

На підставі 
наказу 

управління 
освіти,  науки, 

молоді та 
спорту 

облдержадмін
істрації   

3.5 Надавати класним керівникам, 
майстрам виробничого навчання 
навчальних груп практичну допомогу 
в розробці, рецензуванні та 
проведенні бесід з учнями щодо 
дотримання Правил дорож-нього 
руху. 

Постійно  

Викладачі 
спец. 

дисциплін, 
інженер з 

охорони праці 
(фахівець)                                        

Використати 
методичні 

рекомендації  

3.6 Залучати працівників Національної  
поліції до участі в проведенні 
позакласних заходів з учнями щодо 
дотримання Правил дорожнього 
руху. 
 

Протягом 
навчального  

року  

Заступник 
директора з 

НВихР 

Практикувати 
уроки 

спілкування  



3.7 Практикувати проведення диктантів 
та конкурсів на кращий малюнок з 
питань безпеки дорожнього руху. 

Протягом 
навчального  

року 

Викладачі 
загальноосвітні

х дисциплін  

З 
дотриманням 

вимог 
Програм 

навчальних 
предметів 

3.8 Забезпечити наявність розроблених 
бесід визначеної тематики з питань 
профілактики учнівського дорожньо-
транспортного  травматизму в кожній 
групі ліцею. 

Вересень 2022р. 

Заступник 
директора з 

НВихР,  
інженер з 

охорони праці 
(фахівець)      

За 
встановленою 

формою  

3.9 Розробити заходи та проводити у 
відповідності до них рейд: «Увага! 
Діти на дорозі!» 

Вересень 2022р. 
Інженер з 

охорони праці 
(фахівець)      

Відповідно до 
методичних 

рекомендацій  
3.10 Організоване перевезення дітей 

здійснювати у відповідності до 
Постанови зі змінами КМУ від 18 
лютого 1997р. №176 (розділ ІІ). 

Протягом 
навчального  

року 

Інженер з 
охорони праці 

(фахівець)      

З реєстрацією 
в журналі 

відповідного 
зразка  

3.11 Провести обстеження території, яка 
прилягає до закладу, з метою 
визначення інтенсивності руху 
автотранспорту та небезпечних 
дільниць шляху та вжиття 
відповідних заходів щодо усунення 
небезпеки травмування учнів. 

Серпень 2022р.  
Служба з 

охорони праці  

Акт 
встановленої 

форми  

3.12 Наказом по ліцею встановити 
персональну відповідальність 
посадових осіб за збереження життя 
та здоров’я учнів  у відповідності до 
Закону України «Про освіту» та 
наказу Міністерства освіти і науки 
України від 26.12.2017р. №1669 

Вересень 2022р. 

Директор,  
інженер з 

охорони праці 
(фахівець)      

Видати наказ  

3.13 Активізувати роботу з профілактики 
учнівського травматизму (особливо 
напередодні канікул) 

Напередодні 
канікул  

Класні 
керівники, 
майстри 

виробничого 
навчання  

З реєстрацією 
в журналі 

встановленого 
зразка  

3.14 Забезпечити контроль за 
дотриманням порядку організації 
перед та після рейсових  оглядів 
водіїв транспортних засобів ліцею 
відповідно до Положення про 
медичний огляд кандидатів у водії та 
водіїв транспортних засобів, 
затвердженого наказом МОЗ 
України, МВС України від 
31.01.2013р. №6580, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 
22.02.2013р. за №308/22840. 

Протягом 
навчального  

року 

Адміністрація 
ліцею 

Відповідно 
наказів МОЗ 
України та 

МВС України 
від 

31.01.2013р. 
№6580 

3.15 Визначити порядок, зміст проведення 
з батьками роботи з пропаганди 
безпечних правил поведінки учнів в 
побуті. Постійно інформувати 
батьків про випадки травмування 
учнів в районі, місті, області. 
 

Протягом 
навчального  

року 

Класні 
керівники, 
майстри 

виробничого 
навчання  

 



3.16 Забезпечити контроль за виконанням 
планів, заходів, наказів щодо роботи 
з профілактики учнівського 
дорожньо-транспортного 
травматизму в закладі. 

Протягом 
навчального  

року 
В.о. директор  

Наказ по 
ліцею 

3.17 Практикувати заслуховування 
посадових осіб про виконання 
обов’язків щодо профілактики 
учнівського травматизму, 
пропаганди Правил дорожнього 
руху, утримання автотранспорту, 
виконання заходів, планів, тощо. 

Один раз в 
квартал  

Заступник 
директора з 

НВихР 

Протоколювати  
заслуховування 

3.18 Притягувати до дисциплінарної 
відповідальності посадових осіб за 
неналежне виконання покладених на 
них обов’язків щодо попередження 
учнівського травматизму. 

При потребі  Директор  
Наказ по 

ліцею 

3.19 Проводити з учнями закладу 
профілактичну роботу щодо 
попередження випадків викрадення 
автомобілів, мотоциклів, скутерів, 
псування дорожніх знаків, 
світлофорів, тощо. 

Протягом року  

Заступник 
директора з 

НВихР,  
інженер з 

охорони праці 
(фахівець)      

 

3.20 Проводити службові розслідування 
при кожному випадку дорожньо-
транспортного травматизму з метою 
визначення стану профілактичної 
роботи в закладі, учнем якої є 
потерпілий. За результатами 
приймати відповідні управлінські 
рішення. 

В разі 
травматизму  

Директор, 
інженер з 

охорони праці 
(фахівець)      

Акт 
встановленого 

зразка  

3.21 Проводити спільні заходи з 
представниками національної  поліції 
з питань роботи щодо попередження 
учнівського дорожньо-транспортного 
травматизму. 

Один раз в 
семестр  

Інженер з 
охорони праці 

(фахівець)      
 

 
ІV.  Заходи щодо дотримання правил пожежної безпеки в ліцеї протягом навчального року, 
та зокрема, у пожежонебезпечний осінньо-зимовий та весняно-літній періоди 2022 – 2023 р. 
 

 
№  
з/п 

Назва заходів  
 

Термін 
виконання  

Відповідальні за 
виконання  

Примітка  

4.1 Забезпечити контроль за належним 
виконанням Закону України «Про 
цивільний захист» та Правил пожежної 
безпеки в Україні. 

Постійно  

Адміністрація 
закладу,  

Служба охорони 
праці ліцею 

 

4.2 Забезпечити контроль за приведенням 
приміщень ліцею у відповідність до 
вимог Правил пожежної безпеки для 
закладів, установ і організацій системи 
освіти України (Наказ Міністерства 
освіти і науки України від 15.08.2016р. 
№ 974), Правил пожежної безпеки в 
Україні. 
 

До 
02.09.2022р. 

Керівники 
структурних 
підрозділів  

 



4.3 Видати накази по ліцею: 
- про протипожежний режим у закладі; 
- про затвердження відповідальних за 
протипожежну безпеку в структурних 
підрозділах ліцею. 

До 
02.09.2022р. 

Директор   

4.4 Вивчити науково – методичні 
рекомендації з питань профілактики 
травматизму від пожеж та пропаганди 
Правил пожежної безпеки. 

Вересень  
2022 р.  

Інженер з 
охорони праці 

(фахівець) 
 

4.5 Надавати викладачам та майстрам 
виробничого навчання практичну  
допомогу в розробці, рецензуванні   
сценаріїв  та бесід з учнями на 
протипожежну тематику. 

Постійно  
Методичні 

комісії 
 

4.6 Організувати в ліцеї: 
- тематичні виставки учнівських робіт, 
конкурси серед учнів на кращий 
малюнок з пожежної тематики; 
- проведення Єдиних уроків з Правил 
пожежної безпеки із залученням 
представників; 
- написання учнями диктантів, переказів, 
творчих робіт з питань пожежної 
безпеки. 

Протягом 
навчального 

року  

Заступники  
директора ліцею 

 

4.7 Забезпечити контроль за створенням  
дружин юних рятівників – пожежних 
(ДЮРП) та організацією їх роботи 
відповідно до діючого Положення. 
 

І квартал  
2023р. 

Адміністрація  
закладу  

 

4.8 Проводити роботу з батьками щодо 
пропаганди Правил і вимог з пожежної 
безпеки в побуті, інформувати батьків 
про випадки травмування  дітей 
внаслідок пожеж в місті, районі, області. 

Протягом  
року  

Класні 
керівники, 
Майстри 

виробничого 
навчання  

 

4.9 Видавати пам’ятки, буклети з питань 
дотримання учнями Правил пожежної 
безпеки. 

Протягом  
року 

Інженер з 
охорони праці 

(фахівець) 
 

4.10 Заслуховувати керівників структурних 
підрозділів про виконання обов’язків 
щодо профілактики учнівського 
травматизму, пропаганди Правил 
пожежної безпеки, виконання планів, 
заходів. 

Не рідше 
одного разу в 

квартал  

Адміністрація  
закладу 

 

4.11 Розробляти та переглядати інструкції з 
пожежної безпеки для працівників та 
учнів ліцею у відповідності з 
Положенням. 

Згідно плану 
роботи 

Інженер з 
охорони праці 

(фахівець) 
 

4.12 У відповідності з нормативно – 
законодавчими документами проводити 
інструктажі з питань дотримання 
протипожежного режиму з працівниками 
та учнями ліцею, та реєструвати їх в 
журналах реєстрації установленого 
зразка. 

Протягом  
року  

Керівники 
структурних 
підрозділів,  

Майстри 
виробничого 

навчання  

 

4.13 Проводити один раз у квартал планові 
тренування щодо евакуації учнів на 
випадок пожежі у ліцеї. 

Двічі на 
навчальний 

рік  

Служба 
охорони праці 

ліцею 
 



 
4.14 Створити «Банк педагогічних ідей» щодо 

організації профілактичної роботи з 
пожежної безпеки в ліцеї. 

І півріччя  
2022 р. 

Класні 
керівники  

 

4.15 Заборонити використовувати 
електропобутові нагрівальні прилади в 
ліцеї (калорифери, 
електрокип’ятильники, електрочайники, 
обігрівачі, електроплитки та інші). 

Постійно  
Інженер з 

охорони праці 
(фахівець)                                        

 

4.16 Заборонити влаштування звалищ 
горючих відходів, сміття, їх спалювання 
на території закладу. 

Протягом  
року 

Інженер з 
охорони праці 

(фахівець)                                        
 

4.17 Перед початком опалювального сезону 
забезпечити: 
- перевірку топкових; 
- систем вентиляції; 
- стан евакуаційних проходів, виходів, 
коридорів, сходів, тамбурів; 
- стан зберігання фарб, лаків, 
розчинників й інших легкозаймистих 
рідин; 
- контроль за приведенням та 
утриманням електроустановок у будівлях 
відповідно до Правил улаштування 
електроустановок; 
- своєчасність перевірки й перезарядки 
вогнегасників; 
- контроль за проведенням перевірки 
стану вогнезахисної  обробки 
(просочення) дерев’яних конструкцій 
горищних приміщень будівель ліцею на 
наявність відповідного акту перевірки.  

До  
17.10.2022р. 

Адміністрація 
ліцею, 

 
Завідувач 

господарства 
ліцею, 

 
Комісія, 

 
Інженер з 

охорони праці 
(фахівець)                                        

 

 
V.  Заходи  щодо  дотримання  правил електробезпеки  у  навчальному  закладі 
 

 
№  
з/п 

Назва заходів  
 

Термін 
виконання  

Відповідальні за 
виконання  

Примітка  

5.1  Призначити наказом по ліцею 
відповідальних: 
- за електрогосподарство; 
- організацію навчання й перевірки знань з 
електробезпеки; 
- за електрогосподарство та 
електротехнічного персоналу навчального 
закладу. 

Вересень 
2022 р. 

В.о. директора   

5.2 Забезпечити контроль за проведенням 
інструктажу та перевірки знань персоналу, 
що виконує роботи в умовах підвищеної 
небезпеки (ураження електричним струмом). 

До 
02.09.2022 р. 

Інженер з 
охорони праці 

(фахівець)                                        
 

5.3 Забезпечити контроль за проведенням у 
кабінетах та навчальних майстернях 
підвищеної небезпеки інструктажів з учнями 
щодо правил безпеки під час експлуатації 
електроприладів. 

До 
02.09.2022 р. 

Інженер 
 з охорони праці 

(фахівець) , 
Майстри 

виробничого 
навчання     

                                   

 



5.4 Забезпечити контроль за проведенням та 
наявністю протоколів перевірки опору 
ізоляцій електромережі й заземлення 
устаткування. 

Проводити  
щорічно 

Відповідальні 
особи за 

електрогосподар
ство, 

Інженер з 
охорони праці 

(фахівець)                                        

 

5.5 Забезпечити контроль за станом 
електрощитових  кімнат, електричних щитів, 
електромережі (промаркуванням  
електровимикачів  та електророзеток за 
номінальною напругою). 

Постійно  

Відповідальні 
особи за 

електрогосподар
ство 

 

5.6 Забезпечити контроль за дотриманням у 
навчальному закладі правил електробезпеки. 

Постійно  

Відповідальні 
особи за 

електрогосподар
ство 

 

5.7 Забезпечити контроль за проведенням з 
учнями профілактичної  роботи щодо 
попередження травматизму, пов’язаною з 
експлуатацією електроустановок (побутових 
електроприладів). 

Постійно  

Класні 
керівники, 
Майстри 

виробничого 
навчання 

 

 
VІ .  Заходи  щодо  дотримання  санітарного законодавства в ліцеї 
 

 
№  
з/п 

Назва заходів  
 

Термін 
виконання  

Відповідальні за 
виконання  

Примітка  

6.1 Забезпечити контроль  за належним 
виконанням в ліцеї Закону України 
«Про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення» (згідно санітарного 
паспорту) 

Протягом 
навчального  

року  

Директор ліцею, 
Інженер з охорони 
праці (фахівець)                                        

 

6.2 Забезпечити постійний контроль за 
створенням умов для здійснення 
навчальних та виховних процесів у 
відповідності до санітарних норм і 
правил, виконання заходів, 
спрямованих на збереження і зміцнення 
здоров’я учнів та працівників ліцею. 

Постійно  

Служба охорони 
праці ліцею,  

Обслуговуючий 
персонал ліцею 

 

6.3 Забезпечити контроль за відповідністю 
обладнання навчальних приміщень 
санітарно – гігієнічним вимогам, їх 
маркуванням, розсаджуванням учнів 
згідно з ростом та станом здоров’я. 

Вересень 
2022 р. 

Класні керівники 
навчальних груп  

 

6.4 Забезпечити контроль за дотриманням 
режиму навчання та виховання, в тому 
числі розкладу уроків, які підлягають 
обов’язковому погодженню в органах 
держпродспоживслужби  

Постійно  
Адміністрація 

ліцею, 
 

 

6.5 Забезпечити контроль за обладнанням 
кабінетів з підвищеною небезпекою 
(хімії, фізики, інформатики, 
спортивного залу та майданчиків) 
навчальних майстерень (слюсарної 
справи, перукарської справи, 
автотракторної справи, 

Постійно   

Адміністрація 
ліцею,  

Завідувач 
господарством 

ліцею,  
Інженер з охорони 
праці (фахівець), 

 



електрогазозварювальників) 
демонстраційними столами, витяжними 
шафами, вентиляційною системою, 
станом збереження інструментів та 
отруйних і легко-займистих речовин; 
наявністю умивальників, мила, 
рушників (паперові, вологі серветки). 

Завідуючі 
навчальними 
кабінетами, 

майстернями                                        

6.6 Забезпечити контроль за станом 
організації гігієнічного виховання 
учнів, формування гігієнічних знань, 
умінь та навичок й розуміння 
необхідності виконання посильних для 
учнів заходів по збереженню власного 
здоров’я.   

Постійно  

Класні керівники, 
Майстри 

виробничого 
навчання 

 

6.7 Забезпечити контроль за станом 
самообслуговуванням в ліцеї у 
відповідності з Державними 
санітарними правилами та нормами не 
допускаючи учнів до виконання робіт, 
що небезпечні для їх життя та здоров’я, 
а також створюють загрозу зараження 
інфекційними хворобами.  

Постійно  
Інженер з охорони 
праці (фахівець)                                        

 

6.8 Забезпечити контроль за проведенням 
бесід, лекцій, диспутів про наслідки 
паління і згубної дії від вживання 
алкогольних напоїв, наркотичних 
засобів, прекурсорів та інших отруйних 
речовин. 

Постійно  

Заступник 
директора з 

НВихР, 
Практичний 

психолог  

 

6.9 Сприяти розширенню партнерства між 
навчальним закладом та урядовими, 
громадськими і міжнародними 
організаціями: Дитячим Фондом 
Об’єднання Націй (ЮНІСЕФ) в Україні, 
Громадською організацією «Дитячий 
Фонд», «Здоров’я через освіту», 
«Міжнародним благодійним фондом 
«Міжнародний Альянс з ВІЛ СНІД в 
Україні», молодіжною громадською 
організацією «Народно – Демократична 
Ліга Молоді» тощо у вирішенні питань 
боротьби з ВІЛ – інфекцією СНІДом». 

Постійно  

Заступник 
директора з 

НВихР, 
Практичний 

психолог 
 

 

6.10 Розробляти та опрацьовувати з учнями 
пам’ятки, буклети та іншу інформацію 
про наслідки паління і згубну дію на 
організм людини вживання 
алкогольних напоїв, наркотичних 
засобів, прекурсорів та інших отруйних 
речовин. 

Постійно  

Заступник 
директора з 

НВихР, 
Класні керівники, 

Майстри в/н  

 

6.11 Сприяти впровадженню в ліцеї 
Всеукраїнської програми Міністерства 
освіти і науки України ПРООН/ 
ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій  
роботі «Рівний – рівному» серед молоді 
України щодо здорового способу 
життя». 

Постійно  

Заступник 
директора з 

НВихР, 
Класні керівники, 

Майстри в/н  

 

 
 



VІІ . Орієнтовні заходи щодо попередження випадків самогубств серед дітей та підлітків 
 
№ 
з/п 

Назва заходів Термін 
виконання 

Відповідальні 
за виконання 

Примітка 

7.1  В планах навчально-виховної роботи 
закладу, класних керівників, 
майстрів виробничого навчання, з 
попередження учнівського 
травматизму передбачити питання 
щодо запобігання випадків суїциду. 

Вересень 
2022р.  

Заступник 
директора з 

НВихР  

Внести в плани 
виховної роботи 

кожного класного 
керівника  

7.2 Організувати на семінарах-
практикумах, нарадах-семінарах 
тощо навчання класних керівників з 
питань організації роботи з учнями 
та питань організації роботи з 
учнями та батьками з попередження 
самогубств. 

Вересень  
2022р. 

Заступник 
директора з 

НВихР, 
практичний 

психолог  

 

7.3 Вивчати стан роботи класних 
керівників щодо збереження життя і 
здоров’я учнів в окремих групах в 
тому числі і роботу практичного 
психолога з профілактики випадків 
суїцидів серед учнів.  

Протягом року  

Заступник 
директора з 

НВихР, 
практичний 

психолог  

Вести 
документацію 
встановленого 

зразка 

7.4 Організувати в ліцеї роботу 
«Телефону довіри», «Служби 
довіри» та роботу відповідного 
консультаційного пункту. 

Вересень  
2022р. 

Практичний 
психолог 

 

7.5 Роботу соціально-психологічної 
служби закладу проводити у 
відповідності з Положенням про 
психологічну службу і соціальну 
роботу. 

Постійно  
Практичний 

психолог 
 

7.6 Класним керівникам, практичному 
психологу на підставі індивідуальних 
спостережень за учнями та тестового 
анкетування, скласти списки «груп 
ризику». 

Вересень  
2022р. 

Практичний 
психолог, 

класні 
керівники  

Додати списки до 
папок з виховної 

роботи  

7.7 Розробити та відповідно затвердити 
плани роботи з «групами ризику» в 
закладі. 

Вересень 
2022р.  

Практичний 
психолог 

 

7.8 Розробити для учнів цикл бесід, 
лекцій з профілактики самогубств та 
проводити з учнями бесіди в 
установленому порядку. 

Вересень  
2022р. 

Практичний 
психолог 

 

7.9 Роботу щодо попередження випадків 
дитячого  суїциду проводити спільно 
з фахівцями психологами. 

Постійно  
Практичний 

психолог  
 

7.10 На засіданнях методоб’єднань   
класних керівників висвітлювати 
питання організації роботи щодо 
попередження нещасних випадків 
серед учнів, в тому числі із 
смертельним наслідком. 

Протягом року  
Заступник 

директора з 
ВихР 

Вести протоколи 
методоб’єднань 

7.11 Забезпечити контроль за 
організацією у закладі 
профілактичної роботи щодо 
попередження самоушкоджень та 

Постійно  

Заступник 
директора з 

НВихР, 
Класні 

 



самогубств серед учнів з розглядом 
питань профілактики травматизму 
невиробничого характеру на 
батьківських зборах.  

керівники,  
Майстри в/н 

7.12 Підготувати методичні рекомендації 
по попередженню випадків суїциду: 
- організація роботи закладу освіти 
щодо запобігання самогубств серед 
учнів; 
- організація роботи психологічної 
служби безпосередньо в ліцеї, в тому 
числі з питань профілактики 
суїцидів; 
- щодо проведення семінарів з питань 
попередження самогубств серед 
учнів. 

Жовтень 
2022р.  

Практичний 
психолог  

Роздрукувати, 
забезпечити 

класних 
керівників  

7.13 В засобах масової інформації в 
закладі висвітлювати питання 
безпеки життєдіяльності, в тому 
числі і попередження суїцидів. 

Протягом року 
Заступник 

директора з 
НВихР 

 

7.14 При проведенні «Тижнів збереження 
життя і здоров’я учнів» передбачати 
проведення профілактичної роботи з 
попередження суїциду.   

Вересень  
2022р. 

Заступник 
директора з 

НВихР 
 

 X. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІЛЬНОЇ БАЗИ 

№ 
з 
/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 
про 

виконання 

1 Контроль за готовністю навчально-
матеріальної бази до нового 2022-2023 н.р. 

Вересень 
2022р. 

Адміністрація    

2 
Продовжити роботу по удосконаленню 
навчально-матеріальної бази з професій 

Протягом 
року 

Адміністрація, 
завідуючі 
кабінетами, 
майстернями 

  

3 
Поновлення навчально – методичного 
програмного забезпечення 

Протягом 
року 

Заступник 
директора з НВР, 
методист 

  

4 
Придбати необхідні інструменти і 
матеріали для майстерень та лабораторій 

Протягом 
року 

Адміністрація, 
завідуючі 
кабінетами, 
майстернями 

  
  

5 В усіх навчальних кабінетах поновити 
необхідні стенди, наочність, роздатковий 
матеріал 

Протягом 
року 

Завідувачі 
кабінетами, 
майстернями 

  

6 
Провести ремонт технічних засобів 
навчання 

Протягом 
року 

Адміністрація, 
завідуючі 
кабінетами, 
майстернями 

  

7 Продовжити відновлювальні роботи 
автомобільного та тракторного парку 
ліцею 

Протягом 
року 

завідуючі 
кабінетами, 
майстернями 

 



ХІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 
про 

виконання 

1 Проведення освітлення на території 
ліцею 

За потребою 
Завідувач 
господарством 

  
  

2 Ремонт даху майстерні зварників 
Серпень 

Завідувач 
господарством 

  
  

3 Матеріально-технічне забезпечення 
кабінету фізики 

Вересень 
Завідувач 
кабінетом 

  
  

5 Затвердження кошторису на 2022 
календарний рік 

Вересень, 
грудень 

Головний 
бухгалтер 

 

 
Промивка системи опалення 
(вибіркова) 

Вересень, 
жовтень 

Завідувач 
господарством  

  

6 Інвентаризація матеріальних цінностей 
в начальних приміщеннях 

Жовтень Бухгалтерія   

7 Оновлення інформаційних стендів 
Жовтень 

Викладачі, 
майстри в/н 

  

8 Поточний ремонт вуличного туалету Протягом 
року 

Завідувач 
господарством 

  

9 Оновлення меблів в навчальних класах, 
лабораторіях, майстернях (при потребі) 

Протягом 
року 

Завідувач 
господарством 

  

10 Поточний ремонт кабінету української 
мови і літератури 

Лютий -
квітень 

Завідувач 
кабінетом 

  

      

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХІІ. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 
про 

виконання 

1 
Обговорення питань з профорієнтаційної 
роботи на педагогічній раді та навчально – 
методичній раді 

Протягом року Директор    

2 
Видання наказу про створення приймальної 
комісії 

Грудень  Директор  

2 
Закріплення НВК (школи) міста, району за 
викладачами, майстрами виробничого 
навчання 

Грудень 
Приймальна 
комісія 

  

3 
Участь в профорієнтаційній роботі разом з 
обласним і районним центром зайнятості 

Грудень 2021 -
серпень 2022 

Приймальна 
комісія 

  

4 

Проведення у ліцеї «Дня відкритих дверей» 
Жовтень, 
березень 
квітень 
2021/2022 

Голови МК, 
майстри 
виробничого 
навчання, 
викладачі  

  

5 
Відвідування викладачами та майстрами 
шкіл міста та району 

Протягом 
року 

Педагогічні 
працівники  

  

6 
Випуск рекламних оголошень з 
інформацією про ліцей 

Березень  
2022 

Приймальна 
комісія 

  

7 
Зустрічі адміністрації ліцею та педагогічних 
працівників з адміністраціями шкіл міста та 
району 

Квітень-
червень 

Директор   

8 
Організація проведення профорієнтаційних 
зустрічей з учнями 9 класів шків міста і 
району 

Квітень — 
травень 

Приймальна 
комісія 

  

9 
Трансляція рекламного ролику про 
професійний ліцей по місцевому 
телебаченню 

Травень — 
серпень 

Приймальна 
комісія 

  

10 

Відвідування викладачами батьківських 
зборів випускних класів загальноосвітніх 
шкіл міста і району, проведення бесід щодо 
професійного навчання 

Протягом року 
Педагогічні 
працівники 

  

11 
Створення виставкових експонатів з кожної 
професії 

Протягом року 
Педагогічні 
працівники 

  

12 
Організація відвідувань учнями шкіл міста і 
району тижнів професійної майстерності у 
ліцеї 

Згідно графіка 
Приймальна 
комісія 

  

 


