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Підсумки роботи педагогічного колективу Первомайського професійного 

ліцею за 2015/2016 навчальний рік та основні напрямки діяльності  

на 2016/2017 навчальний рік  
 

Навчально-виробничий процес в ліцеї протягом 2015/2016 навчального року 

здійснювався відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу в 

професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30.05.2006 № 419, інших нормативно-правових актів у галузі 

професійно-технічної освіти з урахуванням особливостей функціонування ліцею, Правил 

внутрішнього розпорядку ліцею, затвердженних наказом Первомайського професійного 

ліцею від 27.08.2013 №01-02/41, а також робочих навчальних планів і програм, 

розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних 

професій і Типових навчальних планів і програм, затверджених у встановленому порядку 

та на основі річного плану роботи ліцею. 

План державного замовлення у 2015/2016 навчальному році  виконано на 100 %.  

З 155 випускників:  

 диплом кваліфікованого робітника отримали – 155 учнів (100 %); 

 в тому числі з відзнакою – 10 учнів (6,5 %); 

 атестати про повну загальну середню освіту отримали – 70 учнів (100 %). 

Всі  професії, за якими здійснювалася підготовка робітничих кадрів,  забезпечені 

кваліфікаційними та освітньо-кваліфікаційними характеристиками.  

 Робочі навчальні плани і програми розроблені на основі Типової базисної структури 

навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних 

закладах, затвердженої наказом  МОН України  від 13. 04. 2004р. № 295 «Про 

затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки 

кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах України». 

 Переліки навчально-виробничих робіт з професій розробляються в розрізі  семестрів 

і визначають ті роботи, які учні виконують з метою оволодіння вміннями та навичками, 

що і передбачено програмою виробничого навчання. 

  Протягом 2015/2016 навчального року велика увага приділялась підвищенню якості 

професійно-практичної підготовки учнів. Питання про якість виконання навчально-

виробничих виробів і робіт, що виконуються учнями в навчальних майстернях і на 

виробництві, є одним з головних. Це питання розглядалося на педраді, де стан організації 

виробничого навчання і якість робіт були визнані задовільними. 

В С Т У П  
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Перед виходом групи на виробничу практику проводилась ретельна підготовка: 

 складалися і обговорювалися на засіданнях відповідних методичних комісій 

детальні програми передвипускної практики; 

 проводилися засідання педради з питань підготовки і проведення 

передвипускної практики та державної кваліфікаційної атестації, допуску до неї учнів; 

 на кожну навчальну групу видавалися відповідні накази «Про вихід учнів на 

виробниче навчання та виробничу практику». 

Учнями в період виробничої практики велися щоденники, в яких щодня 

заповнювалися вид виробничої діяльності, оцінка за підписом наставника. Щоденники 

контролювалися майстрами виробничого навчання і керівниками практики з метою 

виконання програми виробничої практики. 

По закінченні практики учні виконували пробну кваліфікаційну роботу, яка 

наближена до умов підприємства і відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики 

відповідного розряду. 

У 2015/2016 навчальному році згідно річного плану ліцею були проведені конкурси 

фахової майстерності. 

У номінації «Кращий електрогазозварник»  переможцями стали: 

І місце: Кайдалов Михайло (група № 28, майстер виробничого навчання Ю.О. 

Цибульник); 

ІІ місце: Костишак Євген (група № 40, майстер виробничого навчання В.І.Нагорний); 

ІІІ місце: Камінський Владислав (група № 28, майстер виробничого навчання  Ю.О. 

Цибульник). 

  У номінації «Кращий кухар, кондитер» переможцями стали: 

І місце: Білоусова Єлизавета (група № 12, майстри виробничого навчання О.О. 

Ченцова; О.М.Лактіонова); 

ІІ місце: Самойленко Ольга (група № 32, майстри виробничого навчання Ю.В.Ходас; 

В.В.Лактіонова); 

ІІІ місце: Корнєва Світлана (група № 32, майстри виробничого навчання Ю.В.Ходас; 

В.В.Лактіонова). 

Кращими з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 

категорії «A1», «А2»; слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; 

водій автотранспортних засобів категорії «C» стали: 
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І місце: Зіньковський Тарас (група № 35, майстер виробничого навчання 

В.М.Воротинцев); 

ІІ місце: Бутенко Єгор (група № 25, майстер виробничого навчання В.П. Луханін); 

ІІІ місце: Волченко Михайло (група № 25 майстер виробничого навчання В.П. 

Луханін). 

Кращими з професії «Штукатур. Лицювальник-плиточник» стали: 

І місце: Усачова Світлана (група № 26, майстер виробничого навчання 

Є.С.Приходько); 

ІІ місце: Перевала Анатолій (група № 16, майстер виробничого навчання 

Н.А.Скаженюк); 

ІІІ місце: Єгорова  Єлизавета (група № 16, майстер виробничого навчання 

Н.А.Скаженюк). 

Кращими з професії «Муляр» стали: 

І місце: Каліман Іван  (група 23, майстер виробничого навчання  Л.М. Бібік); 

ІІ місце: Літвінов Владислав, Марков Юрій (група 23, майстер виробничого навчання  

Л.М. Бібік ); 

ІІІ місце: Цегельник Дмитро, Дубель Володимир (група № 23, майстер виробничого 

навчання Л.М. Бібік). 

Переможці І етапу конкурсу фахової майстерності серед учнів Первомайського 

професійного ліцею прийняли участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності серед учнів ПТНЗ Харківської області з таких професій: 

«Лицювальник-плиточник» (7 місце) – Усачова Світлана Сергіївна, група № 26; 

«Електрогазозварник» (5 місце) – Кайдалов Михайло Анатолійович, група № 28. 

Протягом року проводився контроль за станом викладання предметів «Фізична 

культура», «Іноземна мова», «Математика» та станом викладання предметів  з професії 

«Офісний службовець (бухгалтерія)». Довідки про стан викладання та рівень навчальних 

досягнень учнів з цих предметів було оголошено на інструктивно-методичних нарадах та 

педагогічній раді ліцею. 

Проводилися обласні контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної 

підготовки з предметів: 

 «Охорона праці»; 

 «Технологія штукатурних робіт»; 
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 «Обладнання та технологія зварювальних робіт»; 

 «Трактори».  

Підсумком навчально-виробничого процесу в ліцеї є державна кваліфікаційна 

атестація, яка проводиться згідно з Положенням про організацію навчально-виробничого 

процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міносвіти України від 

30.05.2006 № 419), Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 

кваліфікацій особам, які здобувають професійно-технічну освіту (наказ Міністерства праці 

і соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.98 № 201/469), 

згідно графіку проведення державної кваліфікаційної атестації учнів випускних груп 

Первомайського професійного ліцею у 2015/2016 навчальному році та у зв’язку з 

закінченням курсу теоретичного і професійно-практичного навчання.  

 Для проведення державних кваліфікаційних атестацій в 2015/2016 навчальному році 

в ліцеї були створені державні атестаційні комісії. Склад комісій погоджено з 

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. Державна 

кваліфікаційна атестація проводилася з 17 по 24 червня згідно графіка. 

До державної кваліфікаційної атестації (далі ДКА), було допущено 155 учнів 

випускних груп, з яких 37 (25 %) учнів отримали оцінки середнього рівня, 91 (57 %) учень 

отримали оцінки достатнього рівня, 27 (18 %) учнів отримали оцінки високого рівня. 

Оцінки за ДКА не повністю співпадають з річним оцінюванням. Понизили бали 

успішності учні групи № 26, 40. Високі показники якості знань на захисті письмових 

екзаменаційних робіт показали учні груп № 43, № 35, № 32. 

Проведений аналіз ДКА у 2015/2016 навчальному році свідчить, що успішність учнів 

складає 100 %, якість – 75 %. 

План навчально-виробничої роботи педагогічного колективу виповнено на 

задовільно. 

З метою виявлення фактичного рівня навчальних досягнень учнів, створення умов 

для його підвищення, встановлення відповідності рівня навчальних досягнень учнів 

державним вимогам та відповідної аналітико-прогностичної роботи з 09.09 по 18.09.2015 

року в Первомайському професійному ліцеї були проведенні обласні перевірні контрольні 

роботи з учнями І курсу. 

Перевірні контрольні роботи проводилися за текстами Науково-методичного центру 

в Харківській області відповідно до діючих навчальних програм та критеріїв оцінювання. 



~ 7 ~ 
 

Фактично в написанні контрольної роботи взяло участь 85% учнів І курсу. 

Підсумки контрольних робіт показали: 

Група Кількість  

учнів 

Рівень навчальних досягнень % 

успішн

ості 

% 

якості 

Не  

писало 

учнів 
високий достатній середній початковий 

предмет «Хімія»  

12, 15, 18 67 - 7 36 24 64 10 13 

предмет «Українська мова та література»  

12, 15, 18 67 - 12 41 14 79 18 13 

предмет «Алгебра»  

12, 15, 18 69 - 17 47 5 93 25 11 

предмет «Геометрія»  

12, 15, 18 69 - 19 39 11 95 7 11 

предмет «Фізика»  

12, 15, 18 67 - 7 46 14 79 10 13 

 

Найкраще впоралися з контрольною роботи учні з предмету «Алгебра». Якість знань 

з цієї дисципліни складає 25%. Найгірше написали контрольну роботу учні з предмету 

«Геометрія». Якість знань з цієї дисципліни складає 7%.  

Аналіз результатів перевірних контрольних робіт, засвідчив, що середній показник 

успішності засвоєння учнями шкільної програми з базових загальноосвітніх предметів 

складає 82%, а якісний показник - 14%.  

Порівняно з минулом роком показник успішності знизився на 6%, а якісний на 15%. 

Це свідчить про відсутність у більшості учнів мотивації до вивчення предметів, 

спостерігається запущеність у знаннях. 

Моніторинг вхідного діагностування учнів І курсу у 2015/2016 н.р. 

 
 

З метою  вихідного  діагностування  рівня навчальних досягнень учнів з базових 

предметів загальноосвітньої підготовки були проведенні обласні перевірні контрольні 

роботи з учнями ІІ та ІІІ курсу. В написанні контрольної роботи взяло участь 94% учнів ІІ 

курсу та 83% учнів ІІІ курсу. 
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За підсумки вихідного діагностування: 

Група Кіль-сть 

учнів 

Рівень навчальних досягнень % 

успішн

ості 

% 

якості 

Не  

писали високий достатній середній початковий 

предмет «Хімія»  

25, 28 40 - 7 33 - 100 18 9 

предмет «Українська мова та література»  

35, 38 40 - 9 31 - 100 23 5 

предмет «Алгебра і початки аналізу»  

35, 38 41 - 16 25 - 100 39 4 

предмет «Геометрія»  

35, 38 41 - 12 29 - 100 29 4 

предмет «Фізика»  

35, 38 45 - 17 28 - 100 38 - 
 

За підсумки вхідного діагностування у 2013/2014 (ІІІ курс) та у 2014/2015 (ІІ курс) 

навчальному році: 

Група Кіль-сть 

учнів 

Рівень навчальних досягнень % 

успішн

ості 

% 

якості 

Не  

писали високий достатній середній початковий 

предмет «Хімія»  

15, 18 51 - 1 40 4 91 2 6 

предмет «Українська мова та література»  

12, 15, 18 72 4 26 40 2 97 42 3 

предмет «Алгебра і початки аналізу»  

12, 15, 18 73 - 4 45 24 67 6 2 

предмет «Геометрія»  

12, 15, 18 72 - 6 40 26 64 8 3 

предмет «Фізика»  

12, 15, 18 68 - 7 55 6 91 10 7 

За аналітичними даними можна зробити висновки: 

Предмет Вхідне Вихідне ↑↓ 

Успішність 

% 

Якість 

% 

Успішність 

% 

Якість 

% 

Успішність 

% 

Якість 

% 

Українська 

мова та 

література 

97 42 100 23 ↑3% ↓19% 

Хімія 91 2 100 18 ↑9% ↑16% 

Алгебра і 

початки 

аналізу 

67 6 100 39 ↑33% ↑33% 

Геометрія 64 8 100 29 ↑36% ↑21% 

Фізика 91 10 100 38 ↑9% ↑28% 

Аналіз результатів перевірних контрольних робіт, свідчить, що якість знань учнів 

покращилася в середньому на 25 %, окрім української мови та літератури. Якісні 

показники з цього предмету знизилися на 19 %, це говорить про низкий рівень 

викладацької діяльності педагога. 
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Моніторинг вихідного діагностування учнів ІІ (ІІІ) курсу у 2015/2016 н.р. 

 

З метою сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її 

престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу з 9 

листопада по 20 листопада 2015 року в ліцеї проводився І етап ХVІ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

В Конкурсі взяли участь 22 учня: 12 - ІІ курсу та 10 - ІІІ курсу. Порівняно з минулим 

роком в Конкурсі взяли участь 17 учнів: 7 - ІІ курсу та 10 - ІІІ курсу. 

За підсумками журі Конкурсу переможцями стали: 

№ 

з/

п 

Прізвище, ім'я та по батькові учня 

 

К
у
р
с 

н
ав

ч
ан

н
я 

 

Н
о
м

ер
 г

р
у
п

и
 

 

Кількість 

набраних 

балів 

 

Кількіс

ть 

набран

их 

балів у 

% 

Стали 

переможцем І 

етапу за 

ступенями 

дипломів 

І ІІ ІІІ 

1. Говорова Тетяна Юріївна ІІІ 32 21 41 І   

2. Корнєва Світлана Олександрівна ІІІ 32 
20 39  ІІ  

3. Балашова Оксана Андріївна  ІІІ 32 

4. Патлатий Владислав Миколайович ІІІ 35 
19 37   ІІІ 

5. Горбунов Віталій Віталійович ІІІ 35 

6. Канавський Костянтин Олегович ІІ 28 25 53 І   

7. Орел Владислав Андрійович ІІ 28 23 49  ІІ  

8. Докучаєв Віталій Вячеславович  ІІ 28 22 47   ІІІ 

 

Проаналізувавши отримані результати, можна зазначити, що краще впоралися із 

завданнями учні ІІ курсу - на 50%, учні ІІІ курсу впоралися лише на 39 %. 

Це говорить про середній рівень знань учасників Конкурсу з української мови. 

Розгорнутий аналіз типових помилок робіт, показав, що деякі учні не змогли 

правильно підібрати український відповідник іншомовних слів, утворити прикметники, 

розподілили словосполучення  за групами, правильно поставити слова у родовому 

відмінку однини, деякі учні зробили орфографічні або лексичні помилки. 
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2 грудня 2015 року на базі ДПТНЗ «Харківське вище професійно-технічне училище 

будівництво» відбувся ІІІ (обласний) етап XVІ Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика. 

У Конкурсі взяли участь 74 учня ІІ та ІІІ курсів ПТНЗ, які стали переможцями І 

етапу. Максимальна кількість балів за виконання роботи – 149 (ІІІ курс) та 125 (ІІ курс). 

За протоколом результатів участі у Конкурсі учні Первомайського професійного 

ліцею отримали наступні показники: 

учень ІІ курсу групи №28 Канавський К.О. отримав 24 бали – 29 місце; 

учениця ІІІ курсу групи №32 Корнєва С.О. отримала 37,5 балів – 29 місце.  

З метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявленню 

творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання в молодого покоління 

поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні, 

загальної мовної культури з 11.11.2015 по 19.11.2015 у ліцеї проводився І етап VІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка. 

Всього в Конкурсі взяли участь 20 учнів І-ІІІ курсу, а саме 7 учнів І курсу, 7 учнів ІІ 

курсу та 6 учнів – ІІІ курсу. Порівняно з минулим роком кількість учасників збільшилася 

на 3 учня.  

За підсумками журі конкурсу переможцями стали: 

Серед учнів І курсу: 

І місце – Жлоба Ольга Віталіївна, група № 12; 

ІІ місце – Скаженюк Максим Григорович, група № 12; 

ІІІ місце – Бєляєв Євгеній Юрійович, група № 12. 

Серед учнів ІІ курсу: 

І місце – Канавський Костянтин Олегович, група № 28; 

ІІ місце – Волченко Михайло Олександрович, група № 25; 

ІІІ місце – Громов Максим Сергійович, група № 25. 

Серед учнів ІІІ курсу: 

І місце – Панова Анастасія Сергіївна, група № 32; 

ІІ місце – Пожуй Валентина Юріївна, група № 32; 

ІІІ місце – Корнєва Світлана  Олександрівна, група № 32. 

Якісний аналіз результатів переможців Конкурсу показав: 
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Проаналізувавши отримані результати, можна зазначити, що краще впоралися із 

завданнями учні ІІІ курсу - на 63 %, на ІІ та І курсі в середньому на 50 %. 

Результати кількісного та якісного аналізу Конкурсу говорить про середній рівень 

знань переможців Конкурсу з української мови та літератури, в минулому році учні 

виконали завдання на достатньому рівні. 

Розгорнутий аналіз типових помилок робіт, показав, що деякі учні не змогли логічно 

висвітлити тему завдання; зробили помилки у написанні  ненаголошених Е, И, а також у 

правописі складних прийменників, сполучників, часток тощо. 

16 грудня 2015 року на базі ДЗО Центр професійно-технічної освіти №2 м. Харків 

відбувся ІІ (обласний) етап VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу. 

У Конкурсі взяли участь 127 учнів І, ІІ та ІІІ курсів ПТНЗ, які стали переможцями І 

етапу.  Максимальна кількість балів за виконання роботи: 24. 

За протоколом результатів участі у Конкурсі учні Первомайського професійного 

ліцею отримали наступні показники: 

учениця І курсу групи №12 Жлоба О.В. отримала 11 балів – 16 місце; 

учень ІІ курсу групи №28 Канавський К.О. отримав 2,5 балів – 32 місце; 

учениця ІІІ курсу групи №32 Панова А.С. отримала 7 балів – 32 місце. 

Результати Конкурсу свідчать, що рівень навчальних досягнень учнів нашого ліцею 

не відповідають вимогам мовної та літературної підготовки. Учні мають низький рівень 

знань з української мови та літератури, не виявляють знання мовних тонкощів, 

діалектичних особливостей, не вміють творчо підходити до розв’язання мовних проблем. 

З метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді в 

жовтні 2015 року пройшов І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

загальноосвітніх предметів.  

У І етапі взяли участь 184 учня І-ІІІ курсу: 

з хімії – 15 учнів; 

з історії – 17 учнів; 

ПІБ УРБ, % ПІБ УРБ, % ПІБ УРБ, % 

І курс ІІ курс ІІІ курс 

Жлоба О.В.  71 % Канавський К.О.  83 % Панова А.С. 83 % 

Скаженюк М.Г. 63 % Волченко М.О. 63 % Пожуй В.Ю.  75 % 

Бєляєв Є.Ю.  58 % Громов М.С. 50 % Корнєва С. О.  71 % 
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з іноземної (англійської) мови – 32 учнів; 

з математики –15 учня; 

з біології –15 учнів; 

з фізики – 27 учнів; 

з української мови та літератури – 28 учнів; 

з правознавства – 16 учнів; 

з інформатики – 19 учнів. 

Порівняно з минулим 2014/2015 навчальним роком кількість учасників збільшилася 

на 6%. 

Переможцями І етапу стали 85 (46 %) учнів. Перші місця отримали 28 учнів, другі – 

28, треті - 29 учнів.  

Переможцями І етапу у 2014/2015 навчальному році стали 86 (50 %) учнів. Перші 

місця отримали 26 учнів, другі та треті місця по 30 учнів. 

Це свідчить про те, що не дивлячись на різницю в кількості учнів (11 учнів), які брали 

участь в олімпіаді, в минулому році кількість переможців була більшою на 4 %. 

Результати І етапу свідчать про те, що більшість учнів впоралися із завданнями, 

виявили розуміння законів, теорії, продемонстрували вміння творчо застосовувати 

теоретичні знання на практиці, обґрунтовувати одержані результати, робити узагальнення 

та висновки, відстоювати власну думку. 

Моніторинг участі команди учнів Первомайського професійного ліцею в ІІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із предметів 

загальноосвітньої підготовки у 2015/2016 н.р. 
 

 

Максимальна сума балів: 628. 

Командна сума балів: 202,8; 32,3 %.        Рейтингове місце: 27 місце  
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З метою створення умов для підвищення якості загальноосвітньої підготовки, 

вивчення рівня викладання предметів (людина і світ, інформатика, світова література, 

фізика, хімія), виявлення кращого досвіду роботи педагогічних працівників, НМЦ ПТО у 

Харківській області у рамках Всеукраїнських учнівських олімпіад проведено  виставку-

огляд методичних та дидактичних матеріалів викладачів за темою «Творча співпраця 

учасників навчально-виховного процесу як умова підвищення якості підготовки сучасного 

кваліфікованого робітника».  

У виставці-огляді взяли участь викладачі 43 ПТНЗ Харківської області серед яких 

викладачі нашого навчального закладу: 

Юртаєва Інна Василівна, викладач світової літератури. 

Лук’янчикова Олена Василівна, викладач фізики та астрономії. 

Безугла Світлана Анатоліївна, викладач української мови та літератури. 

Зінченко Лариса Володимирівна, викладач хімії та біології. 

Семешина Валентина Валентинівна, викладач інформатики. 

За рішенням експертної групи команда наших викладачів показала достатні та високі 

результати: 

Предмет Мах сума балів Сума балів Рейтинг 

Людина і світ 130 102,7 2 

Фізика 85 71,9 5 

Інформатика 45 36,2 5 

Світова література 85 64,3 9 

Хімія 85 57,3 12 

 

Наші викладачі показали високий рівень наукової і теоретичної підготовки, уміння 

творчо мислити, обґрунтовувати результати, застосовувати свої знання на практиці. 

Робота Безуглої С.А. відрізняється системністю, змістовністю, використанням 

інноваційних технологій у власній педагогічній діяльності.  

Відповідно до спільного рішення організаційного комітету та експертних груп 

виставки-огляду методичних та дидактичних матеріалів викладачів ПТНЗ  Харківської 

області команда Первомайського професійного ліцею увійшла до десяти кращих у 

загальнокомандному рейтингу та посіла почесне 2 місце. 
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Моніторинг участі команди педагогічних працівників Первомайського професійного 

ліцею в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із предметів 

загальноосвітньої підготовки у 2015/2016 н.р. 
 

 

Командна сума балів:  із мах – 430 б. -  332.4 б.; 77,3%. 

Рейтингове місце: 2 місце (по балах) 

В порівнянні з минулими роками стабільними залишаються результати з інформатики – 

5 місця, з фізики показники погіршилися на 2 місця, зі світової літератури – на 8. 

               

Моніторинг участі команди педагогічних працівників Первомайського професійного 

ліцею в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із предметів 

загальноосвітньої підготовки у 2014/2015 н.р. 

 

В рамках II (обласного) етапу конкурсів фахової майстерності проходила виставка-

огляд інформаційно-методичних матеріалів педагогічних працівників  ПТНЗ році за 

темою «Сучасні інформаційно-методичні матеріали з професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки». За результатами якого команда наших педагогічних 

працівників також увійшла в десятку кращих. 

За результатами підсумкових протоколів: 

1 
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Предмет Мах сума балів Сума балів Рейтинг 

Офісний службовець 45 29,2 4 

Тракторист-машиніст 80 58,7 4 

Електрогазозварник 80 60,5 1 

Лицювальник-плиточник 50 34,7 3 
 

Дані показники говорять, про те, що роботи виконані на високому рівні, з творчим 

підходом та з дотриманнямя відповідних методичних рекомендацій щодо оформлення 

методичних розробок. 

 

 

 

В квітні науково-методичним центром проводився ІІ (обласний) етап олімпіади з 

охорони праці, за результатами якого учень І курсу групи №16 професії «Штукатур, 

лицювальник-плиточник» посів 4 місце отримавши 108 балів із 140 максимальних. 

Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 08.02.2016 № 94 року 

«Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», 

листа Міністерства освіти і науки України від 22.02.2016 № 1/9-93 «Про проведення 

державної підсумкової атестації в професійно-технічних навчальних закладах у 2015/2016 

навчальному році», наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 

року «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти» та рішення педагогічної ради протокол 

№ 4 від 25.02.2016 року учні ІІІ курсу складали іспити з української мови (переказ), 

англійської мови та історії України (за вибором). 

В державній підсумковій атестації взяли участь 70 учнів.  

Аналіз якісних показників державної підсумкової атестації свідчить про те, що 

найбільш високі результати показали учні з англійської мови – 53% достатнього та 
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високого рівня навчальних досягнень учнів. З української мови – 45% достатнього та 

високого рівня навчальних досягнень учнів. Найнижчі результати з історії України – 33% 

достатнього рівня навчальних досягнень учнів. 

Назва предмету Група № Кількість учнів (%), які отримали оцінки 

1-3 

бали 
% 

4-6 

балів 
% 

7-9 

балів 
% 

10-12 

балів 
% 

Українська мова 

32 1 4 4 16 17 68 3 12 

38 - - 18 86 3 14 - - 

35 1 4 13 54 10 42 - - 

Всього                 

(% середнє) 
2 3 35 52 30 41 3 4 

Англійська мова 

32 - - 6 24 16 64 3 12 

38 - - 14 67 7 33 - - 

35 - - 12 50 11 46 1 4 

Всього                   

(% середнє) 

- - 32 47 34 48 4 5 

Історія України 

38 3 14 12 57 6 29 - - 

35 - - 15 62,5 9 37,5 - - 

Всього               

(% середнє) 
3 7 27 60 15 33 - - 

 

Моніторинг державної підсумкової атестації із загальноосвітніх предметів за 

2015/2016 н.р. 
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Методична робота в Первомайському професійному ліцеї в 2015/2016 навчальному 

році здійснювалася згідно Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про професійно-технічну освіту», «Про інноваційну діяльність», з річним планом роботи 

ліцею на 2015/2016 навчальний рік та іншими нормативно-правовими документами в 

галузі освіти. Продовж року педагогічний колектив ліцею працював над реалізацією 

єдиної науково-методичної проблеми: «Індивідуалізація навчально-виховного процесу 

як фактор підвищення якості освіти».  

З метою виявлення основних питань щодо організації методичної роботи у 2015/2016 

навчальному році та надання адресної допомоги викладачам та майстрам в/н, відносно 

можливостей використання та узагальнення наявного педагогічного досвіду роботи, на 

початку та в кінці навчального року було проведено вхідне та вихідне діагностування. 

Аналіз вхідного анкетування показав, що у педагогічніх працівників були питання щодо 

організації індивідуально-диференційованого підходу до учнів; використання елементів 

проблемного навчання; самоконтроль і самооцінювання результатів роботи; 

узагальнення навчального матеріалу; визначення домашнього завдання; підбиття 

підсумків заняття. 

Вихідне діагностування показало, що 70 % педагогічних працівників готові до 

здійснення інноваційної діяльності, 20 % готують відповідні проекти, 10 % закінчиють 

працювати над ними. 

Згідно єдиному плану методичної роботи на 2015/2016 навчальний рік в ліцеї 

проводилися різні колективні та індивідуальні форми методичної роботи: 

педагогічна рада, під керівництвом директора Луханіної Г.П. З метою розгляду 

основних питань навчально-виробничої та виховної роботи,  якісної організації та 

підготовки до засідань педагогічних рад, виконання відповідних рішень створювалися 

оперативні творчі групи, під керівництвом директора, заступників, методиста. Згідно 

плану було проведено шість засідань: 
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 № І.  Засідання настановчої педагогічної ради-«круглий стіл».   

 № ІІ. Засідання педагогічної ради-педагогічний брифінг на тему: «Виховання 

громадянина-патріота: сучасний український вимір» . 

 № ІІІ. Засідання педагогічної ради-«методичні посиденьки», на якій 

розглядалися питання про роль керівника ФВ в організації спортивно-масової роботи на 

уроках та в позаурочний час; організація та проведення ДПА-2016; допуск учнів 

випускних груп до ДКА. 

 № ІV. Підсумкове засідання педагогічної ради-конференції на тему: 

«Діяльність педагогічного колективу за І семестр 2015/2016 н.р.». 

 № V. Засідання педагогічної ради-«проблемний стіл» на тему: «Моніторингові 

дослідження стану викладання предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної 

підготовки». 

 № VІ. Підсумкове засідання педради.                                                                               

методична рада, під керівництвом заступника директора з навчально-виробничої 

роботи Білокінь В.Г. Протягом року було проведено п’ять засідань методичної ради. На 

засіданнях обговорювалися питання удосконалення системи роботи структурних 

підрозділів методичної служби; розробки та впровадження інноваційних технологій; 

підвищення професійного рівня викладачів і майстрів в/н тощо. Слід відзначити, що всі 

засідання науково-методичної ради пройшли на високому рівні: цікавими, змістовними 

були доповіді, вироблено методичні рекомендації та інше. 

Щомісяця: 

інструктивно-методичні наради, під керівництвом методиста Лук’янчикової О.В., 

на яких розглядалися питання: аналіз результатів проведення ІІІ (обласного) етапу 

учнівських олімпіад, підсумки вихідного діагностування, інструкційно-технологічна 

документація педагогічних працівників, підготовка проектів плануючої документації 

педагогічних працівників на 2016/2017 навчальний рік тощо. 

засідання методичних комісій: 

 викладачів загальноосвітніх предметів, фізичного виховання та захисту 

Вітчизни, під керівництвом викладача історії та правознавства Блюсюк Н.Ю. Наукова-

методична проблема комісії: «Розвиток професійно-педагогічних компетентностей 

викладачів загальноосвітніх предметів». 
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 викладачів, майстрів виробничого навчання з підготовки трактористів- 

машиністів сільськогосподарського виробництва, водіїв автотранспортних засобів, під 

керівництвом викладача предметів професійно-теоретичної підготовки Слюсарева Г.І. 

Наукова-методична проблема комісії: «Формування в учнів практичних навичок на уроках 

професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, як умова вдосконалення 

якості освіти». 

 викладачів, майстрів виробничого навчання з підготовки кухарів, кондитерів, 

під  керівництвом викладача предметів професійно-теоретичної підготовки Крячко І.Є. 

Наукова-методична проблема комісії: «Формування  в  учнів  стійкої  позитивної  

мотивації  навчальної  діяльності». 

 викладачів, майстрів виробничого навчання монтажно-будівельного профілю, 

під  керівництвом викладача предметів професійно-теоретичної підготовки Кондратьєвої 

Р.В. Наукова-методична проблема комісії: «Вдосконалення навчально-виробничого 

процесу на засадах особистісно-орієнтованого підходу до навчання». 

 викладачів, майстрів виробничого навчання з підготовки зварників, під  

керівництвом викладача предметів професійно-теоретичної підготовки Гаражі Н.О. 

Наукова-методична проблема комісії: «Використання сучасних виробничих та 

педагогічних технологій на уроках виробничого та теоретичного навчання». 

 викладачів загальнопрофесійної підготовки та майстрів виробничого навчання і 

викладачів з підготовки офісних службовців, під  керівництвом майстра в/н Селезньової 

О.А. Наукова-методична проблема комісії: «Робота з різними джерелами інформації як 

засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках теоретичного та виробничого 

навчання». 

На засіданнях опрацьовувалися питання реалізації єдиної науково-методичної 

проблеми ліцею. Голови методичних комісій  проводили цікаві та корисні засідання як в 

традиційній так і нетрадиційних формах: засідання-семінари, круглі столи, мозкові атаки, 

члени комісій виступали з досвідом роботи, давали відкриті уроки, проводили предметні 

тижні тощо. 

Вже другий рік поспіль, слід зазначити роботу голови методичної комісії викладачів 

загальноосвітніх предметів, фізичного виховання та захисту Вітчизни Блюсюк Наталі 

Юріївни. Під її керівництвом проводилися заняття-обміном досвідом, відбувалися 

взаємовідвідування уроків. Члени її комісії стали призерами та увійшли у «Десятку 
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кращих» в огляді-конкурсі дидактичних та методичних матеріалів у рамках 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

- засідання методичної комісії класних керівників, майстрів виробничого 

навчання, вихователя, практичного психолога та бібліотекаря, голова викладач предметів 

професійно-теоретичної підготовки Литвін Т.В. Наукова-методична проблема комісії: 

«Виховання свідомого громадянина України, патріота, високоморальної людини на основі 

культурно-духовних цінностей українського народу». Протягом навчального року було 

проведено шість засідань, на яких розглядалися питання формування в учнів високої 

громадянської активності та національної свідомості,  удосконалення системи родинного 

виховання учнів, активізація роботи щодо формування ціннісного ставлення учнів до 

сім’ї, родин, людей тощо. Приоритетним напрямом роботи комісії було реалізація 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

- засідання творчої групи з впровадження інноваційних технологій в освітній 

процес, під керівництвом Литвін Т.В. Наукова-методична проблема творчої групи – 

«Використання інноваційних технологій як необхідна умова якості освіти». Протягом 

року було проведено 11 засідань. Творча група плідно працювала протягом року, всі члени 

творчої групи активно брали участь у майстер-класах, виставках дидактичних 

(методичних) матеріалів тощо.  

- засідання творчої групи зі створення інноваційного проекту на тему: 

«Створення мультимедійних дидактичних засобів з професії «Кухар, кондитер»», під 

керівництвом заступника директора з навчально-виробничої роботи Білокінь В.Г. 

Головною метою роботи групи в 2016/2017 навчальному році буде апробація та 

впровадження створених засобів навчання на уроках виробничого (теоретичного) 

навчання з професії «Кухар, кондитер». 

- засідання  Школи молодого спеціаліста, під керівництвом старшого майстра 

виробничого навчання Старожилової Г.В. До складу Школи в 2015/2016 н.р. входило 

чотири молодих спеціаліста - майстри в/н: Луханін О.В. (2 роки на посаді), Приходько 

Є.С. (1 рік на посаді); викладачі: Семешина В.В. (3 роки на посаді), Плішко В.В. (3 роки на 

посаді). Керівник Школи активно працювала з молодими колегами і допомагали їм у 

становленні як педагогів, через проведення різноманітних інтерактивних занять. З метою 

надання науково-методичної допомоги на засідання запрошувалися практичний психолог, 
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заступники, методист, досвідчені колеги. Наприкінці роботи Школи молодими 

спеціалістами складені творчі звіти про участь у Школі та досягнуті результати; 

- За основними напрямками роботи ліцею проводилися індивідуальні та 

групові консультації з педагогічними працівниками. 

- З метою забезпечення навчально-виховного процесу нормативно-регулючою, 

плануючою документацією, знайомство з сучасними методами викладання в ліцеї 

працювала служба науково-технічної та педагогічної інформації, під керівництвом 

методиста Лук’янчикової О.В.  

Служба працювала за наступними напрямками: 

І. Комплектування ДІФу (довідково-інформаційного фонду). 

ІІ. Організація ДПА (довідково-пошуковий апарат). 

ІІІ. Довідково-інформаційне обслуговування. 

ІV. Організація роботи з вивчення, узагальнення, поширення та практичного 

впровадження ППД (позитивного педагогічного досвіду). 

- Школа передового педагогічного досвіду працювала на тему: «Сучасна 

наочність: переваги й можливості мультимедіа». Було проведено п’ять засідань Школи: 

І установче засідання - круглий стіл: основні завдання роботи на новий 2015/2016 

навчальний рік; затвердження плану роботи ШППД тощо. 

ІІ засідання на тему:  «Використання відео фрагментів на уроках теоретичного 

навчання» – педагогічна майстерня. Доповідали: методист Лук’янчикова О.В., викладач 

історії Блюсюк Н.Ю., викладач англійської мови Плішко В.В., викладач інформатики 

Семешина В.В. 

ІІІ засідання на тему: «Комп’ютерні засоби навчання як важливий елемент 

дидактичної системи ПТНЗ» -  банк ідей. Досвідом роботи ділилися: викладачі 

професійно-теоретичної підготовки Слюсарев Г.І., Гаража Н.О., викладачі ЗОП – 

української мови та літератури Безугла С.А., хімії та біології Зінченко Л.В. 

ІV засідання «Мультимедійні засоби навчання як вирішальний фактор ефективності 

навчального процесу» - презентація інноваційного проекту. На засіданні виступали - 

викладач спецтехнології Крячко І.Є., майстри в/н: Лактіонова В.В., Ченцова О.О., Ходас 

Ю.В.     
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V засідання – підсумкове (творчий звіт - «буклети досвіду роботи»). На підсумковому 

засіданні, всі члени комісії, під керівництвом методиста Лук’янчикової О.В. звітували про 

результати роботи (участі ) в Школі. 

- З метою залучення творчо працюючих педагогічних працівників ліцею до 

кваліфікованого проведення педагогічних досліджень та підвищення рівня їхньої 

освітньої, наукової і професійної компетентності проводилися постійно-діючі педагогічні 

семінари: теоретичний семінар «Формула успіху» та психолого-педагогічний семінар 

«Педагогічний пошук». 

Протягом навчального року було проведено чотири засідання постійно-діючого 

теоретичного семінару «Формула успіху» на тему: «Педагогічні основи організаційно-

методичного забезпечення ПТО».  

Засідання І на тему: «Інноваційний проект: обгрунтування та реалізація». Форма 

проведення: методичний консиліум.  

Засідання ІІ на тему: «Дидактична гра в системі організаційних форм навчання» 

Форма проведення: круглий стіл.  

Засідання ІІІ на тему: «Парад методичних порад». Форма проведення: мастер-клас. 

Засідання ІV на тему: «Організація роботи з обдарованими учнями». Форма 

проведення: методична панорама. 

Метою психолого-педагогічного семінару «Педагогічний пошук» було різнобічне 

обговорення обраної теми, пошук конструктивних пропозицій з питань вирішення 

міжособистісних конфліктів у педагогічному колективі, допомога педагогам у боротьбі із 

«професійним вигоранням». 

Семінар працював на тему: «Стрес та професійне вигорання педагога». Протягом 

навчального року було проведено чотири засідання: 

Засідання І на тему: «Міжособистісні конфлікти у педагогічному колективі». Форма 

проведення: круглий стіл.  

Засідання ІІ на тему: «Стрес та професійне вигорання педагога». Форма проведення: 

методичні посиденьки.  

Засідання ІІІ на тему: «Культура педагогічного спілкування. Слухання в конфліктній 

взаємодії». Форма проведення: практикум. 

Засідання ІV на тему: «Формування толерантності як спосіб профілактики конфліктів 

у педагогічному колективі». Форма проведення: тренінг. 
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На засіданнях презентували свій досвід: викладач іноземної мови та інформаційних 

технологій Плішко В.В., викладач української мови та літератури Безугла С.А., викладач 

хімії та біології Зінченко Л.В., викладач історії та правознавства Блюсюк Н.Ю., викладачі 

спецдисциплін Литвін Т.В., Слюсарев Г.І., Крячко І.Є., майстри виробничого навчання 

Гаража Н.О., Ходас Ю.В., Лактіонова О.М., Лактіонова В.В., практичний психолог 

Недоріз Л.І., методист Лук’янчикова О.В., заступник директора з НВР Білокінь В.Г. 

24.11.2015 відбулися педагогічні читання на тему: «Розвиток навчально-

пізнавальної діяльності учнів на уроках теоретичного та виробничого навчання», в яких 

взяли участь викладачі Блюсюк Н.Ю., Плішко В.В., Лук’янчикова О.В., Юртаєва І.В., 

Литвін Т.В. та майстер виробничого навчання Лактіонова В.В.  

26.04.2016 педагогічні працівники взяли участь в педагогічних читаннях на тему: 

«Сучасні методики оцінювання рівня навчальних досягнень учнів на уроках теоретичного 

та виробничого навчання». З доповідями виступали: заступник директора з НВР Білокінь 

В.Г., майстри в/н Скаженюк Н.А., Ходас Ю.В., викладачі спецдисциплін Гаража Н.О., 

Слюсарев Г.І., Безугла С.А. 

З метою встановлення рівня забезпечення належних умов для організації навчально-

виховного процесу, удосконалення навчально-матеріальної бази, методичного 

забезпечення, оптимального використання в навчально-виховному процесі можливостей 

кабінетів професійно-технічних навчальних закладів, сприяння професійному зростанню 

педагогічних працівників Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації проводився обласний огляд кабінетів професійно-теоретичної підготовки 

професії 4121 «Офісний службовець (бухгалтерія) серед професійно-технічних 

навчальних закладів Харківської області.  

Майстер виробничого навчання Селезньова О.А. взяла участь у І відбірковому етапі 

та посіла 9 місце, отримавши 77,6 балів із 110. Дані результати свідчать, про те, що 

комплексно-методичне забезпечення предмета «Бухгалтерський облік» в Первомайському 

професійному ліцеї відповідає достатньому рівню. 

Згідно графіків відкритих уроків та предметних тижнів в було проведено: 

відкриті уроки: 

20.10.2015 року в рамках обласного семінару викладачем предметів професійно-

теоретичної підготовки Слюсаревим Г.І. з предмету «Трактора» на тему: «Будова та 
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призначення кривошипно-шатунного механізму», з використаням продуктивних 

технологій навчання. 

22.12.2015 року нестандартний урок в групі №40 (ТУ) з предмета 

«Матеріалознавство» на тему «Сплави», під керівництвом викладача предметів 

професійно-теоретичної підготовки Гаражі Наталі Олександрівни. Урок проходив під 

гаслом «Цікаве матеріалознавство!» у формі змагання двох команд «Моноліт» та «Титан». 

Учні змагалися в конкурсах: «Розминка», «Відгадай кросворд», «Розшифруй марку 

сталей», «Домашнє завдання» (підготувати презентацію), «Розбір понять» та «Конкурс 

капітанів». В змаганнях перемогла команда «Моноліт». 

28.01.2016 року в групі №15 викладачем економіки Лукінової Ірини Олександрівни 

на тему «Управління підприємством». 

10.02.2016 року в групі №43 майстром в/н Селезньовою О.А. з предмету 

«Бухгалтерський облік» на тему «Склад виробничих запасів. Їх класифікація згідно 

П(с)БО».  

18.02.2016 року в групі №32 викладачем української мови та літератури Безуглою 

С.А. з предмету «Українська література» на тему: «Григір Тютюнник. Новела «Три зозулі 

з поклоном»», а 24.02.2016 року позакласний захід у рамках Міжнародного дня рідної 

мови. Захід проходив у формі інтелектуального змагання двох команд – групи №12 та 

групи №15. Учні змагалися у різноманітних конкурсах: «Дуель», «Лайнворд», «Коріння», 

«Паремійна плутанина», «Правописна селекція», «Тавтограма», «Цар-буква». Перемогу 

отримала команда групи №12, професія «Кухар, кондитер». 

19.05.2016 року викладачем історії Блюсюк Н.Ю. проведений тематичний урок, 

присвячений Дню пам’яті жертв політичних репресій. В ході проведення учні 

переглянули презентацію, яка ще раз нагадала про трагічні події в історії України. 

предметні тижні: 

з 19 по 23 жовтня 2015 року тиждень економіки за темою «Страхування як 

економічна категорія», під керівництвом викладача Лукінової І.О. Тиждень проводився з 

метою популяризації економічних знань, виховання економічно свідомої особистості.  

В рамках тижня проводилися наступні заходи: конкурс плакатів «Страхування в 

житті людини», екскурсія в страхову компанію «Оранта»; конкурс рефератів, проведена 

лекція з презентацією «Страхування в житті людини»; відбувся урок-конференція 

«Страхування як економічна категорія» тощо. 
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з 16 по 20 листопада 2015 року тиждень з професії «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва» на тему «Я і моя майбутня професія», присвячений 

Дню працівників сільського господарства України, який припадає на 15 листопада. 

Тиждень проходив під керівництвом викладача Слюсарева Г.І. 

В рамках тижня відбулись такі заходи як конкурс на кращу стіннівку, усний журнал 

«Хліб – всьому голова» та брейн-ринг між групами №15 та №35 «Молодість чи досвід?». 

з 8 по 12 лютого 2016 року з метою підвищення професійного рівня, розвитку 

творчої активності, поглиблення професійних знань, умінь і навичок учнів відбувся 

тиждень з професії «Офісний службовець (бухгалтерія)», під керівництвом Селезньової 

О.А. 

з 11 по 15 квітня 2016 року тиждень з професії «Кухар, кондитер» на тему «Кухні 

народів світу», під керівництвом голови методичної комісії Крячко І.Є 

з 25 по 29 квітня 2016 року тиждень з професії «Муляр, монтажник з монтажу 

сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання», під 

керівництвом Гаражі Н.О. 

з 25 по 29 квітня 2016 року тиждень охорони праці під девізом «Стрес на робочому 

місці», під керівництвом Білокінь В.Г. 

Протягом семестру методичний кабінет поповнювався новими методичними та 

дидактичними матеріалами: розробками уроків викладачів та майстрів в/н, доповідями, 

моніторингами навчальних досягнень учнів. 

Прагнучи до вдосконалення, підвищення методичного та фахового рівня, педагогічні 

працівники ліцею були задіяні в обласних заходах, які проводилися згідно плану роботи 

Науково-методичного центру професійно-технічної освіти в Харківській області: роботі 

обласних семінарів, вебінарах, школах передового педагогічного досвіду тощо.  

Так, наприклад: 

 20.10.2015 року на базі ліцею відбувся обласний семінар-практикум для 

педагогічних працівників професій «Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва» і «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування» на тему: «Підвищення пізнавальної активності учнів шляхом 

впровадження продуктивних технологій». 

 з 20.01 по 27.01.2016 року керівні та педагогічні працівники ліцею прийняли 

участь в Інтернет-конференції на тему «Розвиток творчого потенціалу педагога 
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як умова ефективності і результативності навчально-виховного процесу у ПТНЗ», 

організатором якої виступив Науково-методичний центр Харківської області.  

Цілеспрямоване безперервне підвищення рівня професійної компетентності 

педагогічних працівників відбувалося через проходження курсів підвищення 

кваліфікації, самоосвіту та атестацію.  

В 2015 році викладач української мови та літератури пройшла курси підвищення 

кваліфікації при Комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія 

неперервної освіти» за напрямом «Українська мова та література». Результати фахової 

контрольної роботи - 90 % (високий), контрольної роботи з ІКТ – 71 % (достатній), що 

говорить про високий професійний рівень викладача.  

23.03.2016 року відбулася атестація педагогічних працівників ліцею.  

Рішенням атестаційної комісії І рівня Первомайського професійного ліцею викладачу 

предметів професійно-теоретичної підготовки Гаражі Наталі Олександрівні присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», а Безуглій Світлані Анатоліївні, 

викладачу української мови та літератури, підтверджено раніше встановлену 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії». 

21.04.2016 року відбулася атестація ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації (протокол від 21.04.2016 № 5). Відповідно 

наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації № 188 

від 21.04.2016 року та на підставі рішення атестаційної комісії: 

Луханіна Галина Павлівна, директор Первомайського професійного ліцею, відповідає 

займаній посаді керівника. 

Білокінь Вікторія Григорівна, заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Первомайського професійного ліцею, відповідає займаній посаді керівника. 

Всі методичні заходи висвітлювалися на сайті ліцею. 

Протягом місяця педагогічними працівниками не проведено: 

відкриті уроки: Рябокобилою О.О. з предмета захист Вітчизни, Крячко І.Є. з 

предмета «Технологія приготування їжі з основами товарознавства», Галактіоновим С.І. з 

фізичної культури, Лактіоновою В.В. з виробничого навчання в групі  №32, Ченцовою 

О.О. з виробничого навчання в групі  №12, Нагорним В.І. з виробничого навчання в групі 

№40, Литвін Т.В. з предмета технологія плиткових робітта, Скаженюк Н.А. з виробничого 

навчання в групі №16, Луханін В.П. з виробничого навчання в групі №15, Воротинцевим 
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В.М. з виробничого навчання в групі №35, Ходас Ю.В. з виробничого навчання в групі 

№32. 

предметні тижні: з фізичного виховання, ЗВ, присвячений Всесвітньому дню 

здоров’я; з математики на тему: «Математика в житті людини», з англійської мови на 

тему: «Щасливий Валенетинів день». 

Отже, підсумовуючи все сказане, слід зазначити, що методична робота за 2015/2016 

навчальний рік проводилася на достатньому рівні.  

В наступному 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив продовжить 

працювати над реалізацією єдиної науково-методичної проблеми ліцею на тему 

«Індивідуалізація навчально-виховного процесу, як фактор підвищення якості освіти». 

Основними завданнями методичної роботи в новому навчальному році буде: 

 розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх 

загальної культури, створення мотивації і умов для фахового вдосконалення; 

 інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, 

психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового 

педагогічного та виробничого досвідів; 

 організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, 

експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових 

досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо; 

 створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка 

та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів 

навчання; 

 підготовка до атестації педагогічних працівників тощо. 

Протягом 2015/2016 навчального року педагогічний колектив працював над 

створенням умов для формування учнівської молоді як особистості і фахівця, розвитком їх 

здібностей, талантів, забезпеченням якісної трудової підготовки майбутнього спеціаліста, 

формуванням в них трудової культури, вихованням патріота України на основі 

національних і загальнолюдських цінностей.  

Тема виховної роботи Первомайського  професійного  ліцею: «Створення умов для 

формування учнівської молоді як особистості і фахівця, розвитку їх здібностей, талантів, 

забезпечення якісної трудової підготовки майбутнього спеціаліста, формування в них 
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трудової культури, виховання патріота України на основі національних і 

загальнолюдських цінностей». 

Продовж року головна увага приділялась національному та патріотичному 

вихованню, формуванню в учнів громадської та правової свідомості, почуття власної 

гідності, правових норм, естетичних смаків, духовного багатства. 

Основними напрямами виховної роботи,  які щороку враховуються при складанні 

річного плану були:  

 організаційна робота; 

 культурно-масова, інформаційна робота; 

 патріотичне виховання; 

 морально-правове виховання; 

 естетичне виховання; 

 трудове виховання; 

 фізичне виховання; 

 екологічне виховання; 

 робота в навчальних групах; 

 індивідуальна робота; 

 робота в гуртожитку; 

 робота з батьками; 

 громадянське виховання; 

 превентивне виховання; 

 учнівське самоврядування.  

З метою реалізації даних напрямків  річний план виховної роботи містив заходи у 

формі бесід, круглих столів, усних журналів, годин спілкування, конкурсів, тижнів, 

місячників, зустрічей з ветеранами Другої світової війни,  фахівцями правових та 

медичних установ, екскурсій, відвідувань музеїв, змагань, виставок, тематичних вечорів і 

концертів, державних свят. 

Ліцей активно співпрацює зі службою у справах сім’ї та молоді м.Первомайський і 

відділом кримінальної міліції по роботі з дітьми Первомайського району, з якими на 

початку року був узгоджений план спільних заходів. За їх допомогою у ліцеї проводяться 

диспути, тренінги, лекції. 

Згідно графіку в ліцеї були проведені такі виховні заходи: 
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 відкриті виховні години: «Їм історія належить», «Чорні крила над Україною», 

«Славні традиції українського війська», «Як парость виноградної лози плекайте мову», 

«Жива пам’ять», «Зоряна година», «На Чорнобиль журавлі летіли..», «Збережемо 

пам’ять про подвиг», «Хліб – скарб найбільший на землі», «Ім’я мені козак», «Збережемо 

природу Землі разом». 

З метою екологічного виховання учні були залучені до благоустрою квітників, 

прилеглої до ліцею території, брали участь в суботниках, проводилися санітарні дні, 

генеральні прибирання приміщень. В рамках відзначення 30-х роковин Чорнобильської 

катастрофи у квітні було проведено конкурс стіннівок «Скорбота пам’яті людської», 

екологічний ерудиціон «Збережемо природу Землі разом», організовано тематична фото-, 

літературна виставка в бібліотеці, проведено вечір пам'яті «На Чорнобиль журавлі 

летіли..». 

Учні ліцею приймали участь у проведенні щорічної акції «За чисте довкілля», під 

час якої були виконані наступні роботи: 

 територія ліцею: прибирання спортивного майданчика, стадіону, господарчий 

майданчик, прибудинкова територія, вапнування дерев, вапнування фасаду 

адміністративного корпусу та бордюрів; 

 територія узбіччя вул. Соборна: прибирання території на площі, вивіз зібраного 

сміття та обрізки дерев. 

Особлива увага в ліцеї приділялася превентивному вихованню.  

В березні відбулося засідання педагогічної ради на тему «Виховання громадянина-

патріота: сучасний український вимір» на якому розглядалися наступні питання: 

1.Заходи Первомайського професійного ліцею щодо реалізації концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді.  

2.Технології впливу на становлення політико-правової свідомості та громадянської 

позиції учнів.  

3.Патріотичне виховання засобами бібліотек: методи та підходи. 

4.Виховання ціннісних орієнтацій на уроках (ціннісне ставлення до себе, своєї сім'ї, 

державних символів, держави). 

Узгоджено плани роботи з кримінальною міліцією по роботі з неповнолітніми дітьми 

Первомайського району, з міською лікарнею, зі службою у справах дітей Первомайської 

міської ради. В ліцеї протягом навчального року працював Штаб з профілактики 
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правопорушень і злочинів серед учнів ліцею. Затверджено його склад, розроблено річний 

план роботи, розроблено Положення про Штаб.  

За 2015/2016 навчальний рік було проведено 10 засідань Штабу, на яких розглядалися 

питання про стан право-виховної роботи в ліцеї; стан роботи з питань протидії наркоманії, 

токсикоманії, незаконному обігу наркотичних та психотропних речовин; стан 

відвідування занять учнями; про виконання комплексної програми профілактики 

правопорушень у Харківський області на 2011-2015 роки у 2015 році; заслуховувалися 

звіти наставників про роботу з учнями. В ліцеї 10 учнів стоять на внутрішньоліцейному 

обліку та 5 учнів перебувають на обліку у кримінальній міліції. 

Проведені виховні години та бесіди: «Вчинки і відповідальність», «Існувати  значить 

бути відповідальним», «Знання прав та обов’язків - це вміння захистити себе», 

«Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Крадіжка і кримінальна 

відповідальність»  та інші. 

В рамках тижня правових знань було проведено конкурс рефератів «Адміністративна 

відповідальність»,  брейн-ринг «Чи знаєш ти…?!», правознавча гра «Міністри юстиції». 

Проводиться індивідуальна робота з учнями, які стоять на внутрішньоліцейному обліку та 

обліку в кримінальній міліції, щоденна робота «Єдина система обліку відвідування, 

боротьби з прогулами та порушенням поведінки».  

Протягом року були проведені зустрічі з працівниками міліції, Дні правових знань, 

профілактичні заходи з гендерного виховання, торгівлі людьми та інші. В бібліотеці ліцею 

оформлена постійно діяча  виставка з пропаганди правової культури. 

Одним з основних питань виховної роботи було формування здорового способу 

життя, яке мало місце практично у всіх заходах впродовж навчального року.  

Фізичне виховання учнів Первомайського професійного ліцею є складовою 

частиною системи виховання та освіти і має всебічний гармонійний розвиток фізичних і 

духовних сил учнівської молоді. Воно є однією з основних ланок підготовки 

висококваліфікованих робітників, які повинні мати стійкі теоретичні знання, володіти 

високою професійною майстерністю, бути фізично і морально підготовленими до вимог 

сучасного виробництва.  

Особливість фізичної підготовки полягає в забезпеченні реалізації основних цілей на 

основі загальнодержавних вимог у поєднанні з творчою ініціативою викладачів і свідомою 

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

 забезпечення гармонійного розвитку духовних і фізичних якостей, і на цій 

основі – міцного здоров`я та високої працездатності; 

 розвиток основних рухових та морально-вольових якостей, вмінь та навичок, 

потрібних у повсякденному житті, трудовій діяльності та для захисту 

Батьківщини; 

 набуття необхідного мінімуму знань в області фізичної культури, гігієни, 

самоконтролю, ведення здорового способу життя; 

 уміння самостійно організовувати щоденний руховий режим, активний 

відпочинок, використовувати природні фактори для загартування; 

 виховання необхідності в систематичних заняттях фізичною культурою, 

спортом, туризмом. 

У ІІ регіональному етапі Всеукраїнського огляду-конкурсі на кращий стан фізичного 

виховання в професійно-технічних навчальних закладах харківської області 

Первомайський професійний ліцей посів 14 місце. 

Викладач фізичної культури брав участь в обласних семінарах, конференціях.  У ліцеї 

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

масові заходи: змагання з армрестлінгу, армліфтінгу, богатирські ігри, марафон з жиму, 

спортивні змагання «Козацькі розваги», «Нумо, дівчата!», футбольний, волейбольний та 

баскетбольний турніри, настільний теніс.  

Протягом 2015/2016 навчального року збірні команди ліцею взяли участь в обласних 

змаганнях та зайняли 14 командне місце. Викладачем фізичної культури систематично 

проводилась агітаційна робота щодо залучення учнів до занять у спортивних секціях 

ліцею та поза межами закладу.  

З метою залучення учнів до спорту та здорового способу життя проводились такі  

заходи: 

 змагання з армрестлінгу, армліфтінгу, богатирські ігри, марафон з жиму, 

спортивні змагання «Козацькі розваги», «Нумо, дівчата!», футбольний, 

волейбольний та баскетбольний турніри, настільний теніс; 

 проведення анонімного анкетування: «Чи вживаєте ви наркотики?»; 

 оформлення в бібліотеці виставки матеріалів, щодо протидії поширенню 

наркоманії;  
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 створення в кабінетах інформаційних куточків з просвітницькими матеріалами 

для формування в учнів негативного ставлення до вживання наркотичних засобів 

та психотропних речовин;  

 проведення лекцій лікарями міської лікарні з метою профілактики поширення 

наркоманії серед підлітків;  

 проведення інформаційних лінійок з профілактики вживання тютюну, алкоголю, 

наркотиків радою самоврядування; 

 проведення тематичних батьківських зборів «Паління - шкідлива звичка»; 

 проведення лекцій сумісно з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;  

 проведення профілактичних лекцій благодійною організацією «Новий час». 

Протягом року учні ліцею відвідували спортивні секції та гуртки.  

Так, в спортивних секціях з футболу задіяно 25 учнів, з баскетболу також 25 учнів; у 

гуртках художнього напрямку: театральному - 15, танцювальному – 30.   

Всього гуртковою роботою було охоплено 95 учнів. До занять в спортивних секціях 

та гуртках художньої самодіяльності були залучені учні з девіантною поведінкою, що 

стоять на внутріліцейному обліку та обліку в кримінальній міліції, учні з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Протягом 2015/2016 навчального року учні ліцею взяли участь у багатьох творчих та 

виховних заходах міста та району, а саме: 

 фестивалі-конкурсі «Ми – майбутнє України» ( УІПА); 

 звітньому концерті Первомайського районного будинку культури «Слобожанські 

передзвони»; 

 7-му міському фестивалі патріотичної пісні «Пісні обпалені війною», де стали 

переможцями та отримали диплом;  

 мітингу пам’яті до Дня визволення Первомайщини; 

 мітінгу-реквіємі до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

 Святкуванні Дня вишиванки. 

Учасники театрального гуртка приготували виставу для дітей молодшого віку 

«Третій зайвий» до Дня Святого Миколая.  До Дня захисту дітей для вихованців дитячих 

садків та школярів молодших класів була підготовлена та проведена розважальна 

програма.   
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Колектив Первомайського професійного ліцею зайняв ІІІ місце в обласному огляді-

конкурсі художньої самодіяльності, найвищу оцінку журі отримали театральний та 

танцювальний гуртки нашого ліцею. 

Також найвищу оцінку журі обласного огляду отримали виконавці творчих робіт учні 

груп № 15, 40, 32.  

Згідно плану щопонеділка проводились тематичні лінійки, які були присвячені 

відзначенню пам’ятних дат, визначним подіям у світі та країні, а  також профілактичним 

питанням.  

З метою підвищення ефективності виховної роботи з учнями, здійснення соціалізаціі 

підлітків було запроваджено в навчально-виховний процес ліцею наставництво. Це дає 

можливість для здійснення більш індивідуальної роботи з учнями. 

Особлива увага приділяється учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. На них заведено банк даних, здійснюється постійний контроль 

за їх діяльністю, пропонується допомога. Підтримується переписка зі службами міста та 

області по соціальному захисту дітей. 

В цьому році в ліцеї навчалося 16 дітей – сиріт. Всі вони перебували під особливим 

наглядом педагогічного колективу. З цим контингентом педагогічний колектив працює за 

окремими планами, в тісному контакті з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді міськвиконкому, кримінальній міліції та громадськими організаціями, 

батьківським комітетом груп. 

Учнівська рада Первомайського ліцею здійснює свою діяльність ґрунтуючись на 

принципах добровільності, законності, гласності та складається з таких комісій: 

 навчально-виробничої діяльності;  

 національно-патріотичного виховання;  

 спорту та здорового способу життя;  

 інформаційної;  

 екологічного та духовного вдосконалення;  

 дисципліни, порядку та правової культури;  

 культурно-масової роботи. 

З метою покращення стану здоров’я в ліцеї проводилися медичні огляди учнів, 

надавалася медична допомога.   
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Систематично проводилася робота з соціального захисту учнів та проводився 

соціальний супровід дітей пільгового контингенту.  

Серед недоліків навчально-виховного процесу можна виділити наявність пропусків 

занять учнями без поважних причин та пасивність батьків щодо участі у вихованні своїх 

дітей. В роботі класних керівників та майстрів виробничого навчання недостатньо 

ведеться індивідуальна робота з батьками, недостатньо проводиться робота по вивченню 

та узагальненню родинного виховання; не надається належної уваги проведенню 

батьківських зборів; не завжди вчасно класні керівники та майстри виробничого навчання 

у щоденниках педагогічних спостережень відображають виконану виховну роботу з 

учнями.  

Для усунення цих питань майстрами виробничого навчання та класними керівниками 

розроблені індивідуальні плани роботи з учнями, які потребують додаткової уваги та 

посилення роботи з батьками. 

Колектив ліцею і далі буде працювати над вихованням особистості патріота України, 

який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, формуванням в 

учнів національної свідомості, людської гідності,вихованням в учнів свідомого ставлення 

до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, 

формуванням гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження й 

зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров'я. 

Основною метою виховної роботи в ліцеї на 2016/2017 навчальний рік залишається 

виконання Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді, створення умов для формування учнівської молоді як особистості і фахівця, 

розвитку їх здібностей, талантів, забезпечення якісної трудової підготовки майбутнього 

спеціаліста, формування в них трудової культури, виховання на основі національних і 

загальнолюдських цінностей. 

Основними завданнями у 2016/2017 навчальному році будуть: 

1.Якісне оновлення змісту, форм і методів виховання на основі впровадження нових 

педагогічних технологій; 

2.Реалізація системного підходу до управління виховним процесом ліцею, постійне 

оновлення його змісту, якісна реалізація концепції громадянського виховання особистості; 

3.Виконання нормативно-правових документів з питань просвітницької та 

профілактичної роботи: 
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- постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111 «Про затвердження 

Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» 

- наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження 

плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 

2020 року» 

4.Посилення виховної роботи щодо національно-патріотичного виховання  учнівської 

молоді  на виконання  (Наказ МОНУ № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо  національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних 

закладах»). 

5.Формування особистості-патріота України, який усвідомлює свою належність до 

сучасної цивілізації, який підготовлений до життя, і чітко орієнтується в сучасних реаліях. 

6.Виховання національної свідомості та самосвідомості, забезпечення духовної 

єдності поколінь, успадкування духовних надбань нашого народу; 

7.Створення виховного середовища, яке формує у молоді:  

- ціннісне ставлення до себе; 

- ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей; 

- ціннісне ставлення до праці; 

- ціннісне ставлення до природи; 

- ціннісне ставлення до мистецтва; 

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 

8.Виховання в учнів свідомого ставлення до здоров’я, збереження та зміцнення 

фізичного та психічного здоров’я, формування засад здорового способу життя, 

впровадження основних положень здоров’я творчої педагогіки (Школа сприяння здоров’я, 

Школа проти СНІДу). 

9.Формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, 

культури поведінки та свідомої дисципліни; 

10.Підвищення ефективності роботи педагогічного колективу щодо попередження 

правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів в учнівському середовищі; 

11.Соціальний захист учнів ліцею та учнів пільгового контингенту; 
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12.Підвищення ролі органів учнівського самоврядування в навчально-виховному 

процесі. 

Діяльність бібліотеки ліцею була спрямована на реалізацію законів України «Про 

бібліотеку і бібліотечну справу», типовим положенням «Про бібліотеку ПТНЗ», 

інструкцією про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури, 

іншими чинними нормативно-правовими документами. 

Основні показники: 

1. Всього читачів: учнів – 297 чол.; педагогічних працівників та працівників ліцею – 55 

чол. 

2. Кількість фонду: 28 532 примірників: 

підручники – 4025 примірників; 

художня -18611 примірників 

інша -5896; 

газети, журнали –12. 

3. Надходження за минулий рік  – 19 примірників. 

Протягом року бібліотекою була надана допомога у проведенні таких свят як: День 

знань; День гідності і свободи; Шевченківські дні; День Соборності України; День 

захисника Вітчизни та інші. 

Для виховання та набуття професійних навиків учнів ліцею використовувались 

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

     Оформлені ілюстративні  книжкові виставки:    

 «З Україною в серці»; 

 «Шлях до здоров’я»; 

 «Спасибі вам, захисники»; 

 «О мова моя. душа голосна України»; 

 «Голодомор.Геноцид 32-33. Пам’ятаємо»; 

 «Молодь проти наркоманії та СніДу»; 

 «Ось де,люди, наша слава, слава України»; 

 «Письменники - ювіляри місяця»; 

 «У вільній Україні ми єдині»; 

 «Життєвий і творчий шлях Кобзаря»; 

 «Не витравити з серця біль Афганістану»; 
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 «Нехай на весь світ колоситься український хліб»; 

 «Незгасаючий вогонь безсмертя»; 

 «Де козак, там і слава» та інші. 

Були проведені: 

Бібліотечні уроки: 

 «Ми- люди, поки є природа»; 

 «Найбільші бібліотеки світу»; 

 «Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку літератури»; 

 «Робота з словниками, довідниками, енциклопедичною літературою»; 

 «Як берегти книгу!». 

   Бесіди:  

 «Вони стали на захист Батьківщини»;    

 «Гіркі плоди солодкого життя»;  

 «Кинь курити сьогодні». 

Огляди літератури:  

 «Книга і професія»; 

 «Україна в полум’ї війни»; 

 «Правова азбука держави»; 

 «Скарби безсмертного Кобзаря». 

Екологічний ерудиціон – «Збережемо природу землі разом». 

 Уроки мужності: 

 «Герої не вмирають»; 

 «На варті Вітчизни»; 

 «Жива пам’ять». 

 Усний журнал – «Їм історія належить». 

 Патріотичні години:  

 «Збережемо там’ять про подвиг»; 

 «Забути не маємо права». 

Історичні години: 

 «День соборності України -символ національного єднання українського 

народу»; 
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 «Відлуння минулих боїв». 

Урок реквієм – «Голодом вбивали нашу свободу». 

 Інформаційно-пізнавальні години:  

 «Холокост в Україні: пам’ять і уроки»; 

 «У майбутнє без правопорушень». 

Година-застереження – «Не віднімай у себе завтра». 

Години спілкування до свят народного календаря. 

Година краєзнавства – «Мій край – Харківщина». 

Прийняла участь у проведенні виховних годин: 

 «О мово моя, душа голосна України»; 

 «Ім’я мені козак»; 

 «Чорні крила над Україною»; 

 «День української писемності та мови»; 

 «Моя країна – Україна»; 

 «Хліб – скарб найбільший на землі»; 

На сайті ліцею існує сторінка «Бібліотека», інформація якої постійно оновлюється. 

Бібліотека багато уваги приділяє застосуванню у своїй роботі сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Виступи на інструктивно-методичній нараді за темою «Бібліографічний огляд нових 

надходжень та періодичних видань» та методичній раді за темою «Інформація  з 

книгозабезпечення підручниками». 

Забезпеченість підручниками з предметів професійної підготовки станом на    

01.04.2016 р. 

Термін навчання  3 роки на базі БЗСО (з отриманням ПЗСО): 

Забезпеченість підручниками з професій: 

«5122 Кухар; 7412 Кондитер» - 80 % 

«8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», 

«А2»; 7233 слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; 8322 водій 

автотранспортних засобів (категорія «С»)» - 57 % 

«7212 Електрогазозварник, 7212 електрогазозварник,електрозварник на автоматичних 

та напівавтоматичних машинах» - 56 % 

Термін навчання 2 роки на базі БЗСО (без отримання ПЗСО): 
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Забезпеченість підручниками з професій: 

«7122 Муляр; 7214 монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; 

7212 електрозварник ручного зварювання» - 60 % 

«7133 Штукатур, 7132 Лицювальник-плиточник» - 46 % 

Термін навчання 1 рік на базі ПЗСО: 

Забезпеченість підручниками з професій: 

«7212 електрогазозварник» - 77 % 

«4121 офісний службовець (бухгалтерія)» - 55 % 

Забезпеченість підручниками з предметів загальноосвітньої підготовки станом на 

01.04.2016 р. -  5 % 

Для учнів І курсу - середній відсоток забезпеченості - 1 % 

Для учнів ІІ та ІІІ курсу - середній відсоток забезпеченості - 9 % 

Для ефективного здійснення навчально-виховного процесу в ліцеї потрібно не тільки 

знати теоретичні основи формування особистості, розвитку колективу, закономірності 

функціонування пізнавальних процесів, але і виявити умови і специфіку цих процесів, 

стосовно до конкретної навчальної групи та до особистості конкретної дитини. 

Допомогти вирішити ці задачі повинна психологічна служба ліцею. 

Метою своєї діяльності практичний психолог ліцею вбачає сприяння ефективному 

перебігу навчально-виховного процесу, створення оптимальних психолого-педагогічних 

умов для саморозвитку та успішної соціокультурної інтеграції учнів. 

 Свою роботу психолог спрямовує на: 

1. Психодіагностичне обстеження учнів та педагогічного колективу.  

2. Групову та індивідуальну корекцію. 

3. Реабілітацію і розвиток особистості учнів. 

4. Психологічний супровід і профілактику девіантної поведінки в навчанні та 

вихованні учнів. 

5. Консультативно-методичну роботу. 

Згідно Концепції і Плану дій щодо  розвитку психологічної служби системи освіти 

ПТНЗ за період 2015/2016 н.р. практичним психологом була проведена робота по 

забезпеченню навчально-виховного процесу та вдосконалення роботи по наданню 

психологічних послуг учням  Первомайського професійного ліцею. 
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Також було проведено ряд заходів, спрямованих на виконання основних завдань 

Концепції: 

1. Оформлена плануюча документація. 

2. Доповнений банк психологічних тестів. 

3. Оформлені інформативні стенди. 

4. Розроблений новий психологічний інвентар для всіх видів роботи. 

5. Виконані методичні та творчі розробки. 

6. Проведені виховні заходи і просвітницька робота  за темою «Законодавство і 

нормативні акти України щодо здорового способу життя»  та   «Законодавство, 

яке тебе захищає», щодо обізнаності  учнів  в своїх правах та їх реалізації в 

житті. 

Протягом навчального року  впроваджувалися елементи тренінгу «Рівний — 

рівному». 

  Практичний психолог брала участь у педрадах, методичних нарадах, психолого-

педагогічному семінарі «Педагогічний пошук» з темами: 

1. Вивчення міжособистісних стосунків учнів-підлітків. 

2. Профілактика конфліктних ситуацій та шляхи конструктивного виходу з  

конфліктів. 

3. Психологічна допомога учням та їхнім  сім’ям у конфліктний та пост  

конфліктний період.   

4. Психологічний супровід та профілактика здорового способу життя серед 

учнів  ліцею. 

5. Роль сім’ї у формуванні ціннісних орієнтирів  учнівської молоді. 

6. Девіантна поведінка підлітка та шляхи її попередження. 

7. Профілактика  суїцидальних проявів у підлітків. 

8. Психологічні особливості і формування особистості у підлітковому віці. 

9. Родинно-сімейне виховання,як гарант становлення гармонійно-розвиненої 

особистості. 

10. Психічне здоров’я підлітків: сутність,проблеми, збереження. 

11. Вивчення агресивної поведінки учнів з метою профілактики правопорушень. 

12. Професійна деформація педагогічних працівників та шляхи її подолання. 
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   На засіданнях методичної комісії класних керівників, майстрів виробничого 

навчання, вихователя, практичного психолога та бібліотекаря практичним психологом 

проводилися бесіди та лекції з педколективом на теми:     

 надання психологічної допомоги учасникам  навчально-виховного процесу,    

 через виникнену соціально-політичну ситуацію в країні; 

 профілактика насильства та жорстокого поводження з дітьми; 

 соціально-психологічне забезпечення учнів на шляху їх професійного 

самовизначення;  

 поради психолога молодим педагогам щодо взаємодії між педагогом та учнем; 

 системний підхід   до розв’язання проблеми соціалізації учнів.   

Практичний психолог постійно залучається до роботи слідчих дій органів     

Первомайського ВП ГУНП України в Харківській області, коли кримінальна справа  

порушена у відношенні неповнолітніх.  

За звітній період практичним психологом були оформлені наступні методичні 

розробки: 

 «Психологічний супровід та профілактика здорового способу життя», з метою 

довести до підлітків перевагу здорового способу життя, життя - як найвищої 

цінності людини; 

 «Проблема агресивної поведінки молоді», з метою навчити толерантному 

відношенню до інших та  означити шляхи боротьби з агресією; 

 «Збереження і поліпшення репродуктивного здоров’я підлітків і молоді», з 

метою довести до учнів необхідність збереження здоров’я в цілому та 

репродуктивного здоров’я як умови продовження людського роду. Дати навички 

дотримання культури статевих відносин. 

Методичні рекомендації для педагогів: 

 пам’ятка на допомогу класному керівнику та майстру в/н з актуальних проблем 

вивчення особистості підлітка; 

 пам’ятка щодо профілактики суіцидальних проявів серед учнів. 

Протягом даного навчального року до практичного психолога зверталися за 

консультаціями та порадами учні ліцею, їхні батьки та співробітники з наступних  питань: 

З боку батьків: 

 Допомога у вихованні дітей - 4 ; 
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 Профілактика ігрової залежності - 1 ; 

 Налагодження  контакту з дітьми - 4; 

 Профілактика вживання алкогольних напоїв - 3; 

 Про шкоду вживання енергетичних напоїв - 3; 

 Статеве виховання підлітків - 2; 

 Як уникнути конфлікту з дітьми - 5; 

 Як пояснити дітям про розірвання шлюбу батьків - 5; 

З боку педагогів: 

 Психологічний  взаємозв’язок з учнями - 2 ; 

 Педагогічна та соціальна занедбаність підлітка - 1 ;  

 Психологічна незалежність підлітка - 1 ; 

 Корекція агресивної поведінки учня - 2 ; 

 Як заохотити підлітка до  навчання - 2 ; 

 Профілактика здорового способу життя - 5 ; 

 Як привити зацікавленість до обраної професії - 3 ;  

 Конструктивний вихід з конфліктної ситуації - 2. 

З боку учнів:  

 Нерозділене кохання - 12; 

 Непорозуміння з батьками - 11;    

 Конфлікт у гуртожитку - 10;  

 Психологічна несумісність в кімната гуртожитку - 5;   

 Конфлікт з педагогами - 2; 

 Конфлікт з комендантом - 4; 

 Небажана вагітність - 4;   

 Зрада коханої людини - 9;    

 Як подолати страх перед майбутнім - 8; 

 Культура статевих відносин - 12;  

 Політичні погляди - 3;  

 Як уникнути кримінальної відповідальності - 3. 

  З  боку інших зацікавлених осіб (представників громадськості тощо): 

 індивідуальні особистісні якості та риси характеру окремих учнів ліцею - 1; 
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 робота з учнями,які знаходяться на обліку у кримінально-виконавчий інспекціі   

Первомайського р-ну - 2    

Основні напрямки діяльності психолога за звітний період: 

1. Психолого-педагогічна освіта педагогів і батьків, що має своєю метою 

розширення їхніх уявлень про природу і прояв обдарованості, особливості навчання і 

виховання обдарованих дітей тощо. 

2. Створення в ліцеї соціально-психологічних умов для прояву і розвитку 

обдарованості учнів ліцею. 

3. Надання психологічної допомоги дітям і педагогам у вирішенні виникаючих у 

них проблем тощо. 

Контингент учнів Первомайського професійного ліцею:  

Станом на 10.06.2016 р. в ліцеї навчається  308 чоловік, з них: 

 сиріт – 16 ;  

 напівсиріт – 26; 

 сиріт з опікунами – 5; 

 дітей з багатодітних сімей – 14; 

 диспансерно хворих – 65; 

 стоять на обліку у ВП  ГУНП України в Харківській області  – 5; 

 важковиховних  (стоять на обліку в ліцеї) – 10; 

 проживають у гуртожитку – 45; 

 група ризику – 25; 

 благополучні діти – 283. 

Згідно з цими показниками педагогічним колективом велась індивідуальна і 

диференційована робота, всі напружено працювали з метою зниження різниці в розвитку 

особистості «слабких» учнів, з метою досягнення ними можливих успіхів в теорії та на 

практиці. 

 З метою виявлення соціально-професійних планів на майбутнє було проведено 

анкетування 145  учнів-респондентів  випускних груп. 

Отримані такі дані: 

 будуть працювати за вибраною професією -75 учнів; 

 мріють оволодіти суміжною професією - 24  учнів. 

 бажають змінити професію - 17 учнів; 
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 бажають вступити до технікуму, коледжу, вузу - 19  учнів . 

 прагнуть мати свій бізнес - 5 учнів; 

 нічого не бажають, надія тільки на батьків - 5 учнів.  

В цьому році також  число учнів- «конформістів», у яких немає ні життєвих ні 

професійних планів знизилось, зростає кількість осіб, які мають тверді позитивні плани на 

майбутнє, а це свідчить про психологічну зрілість, громадську свідомість та тверду 

громадянську позицію. 

Під особливою увагою психолога знаходяться учні  «групи ризику», акцентуйовані 

учні, агресивні, тривожні та емоційно-нестійкі.  

В другому семестрі з метою прогнозування наявності чи відсутності успіху в 

теоретичному і професійному навчанні було продіагностовано  - 285 учнів. 

Як наслідок, на сьогодні маємо: 

 Обдарованих учнів  - 13 (4,5%) 

 Учнів, які можуть освоїти програму - 120 (42,1%) 

 Учнів, які мають труднощі в навчанні - 32 (11,2 %) 

 Учні, які майже не мають можливості освоїти програму - 13 (4,5%) 

 Учні, які професійно придатні, але потребують особливої уваги - 40 (14,0%) 

 Учні, які мають хорошу здатність до навчання - 67 (23,5 %). 

Окрім роботи з діагностики та аналізу отриманних даних, психологом було 

проведено:  

 6 тренінгів з використанням елементів програми «Рівний-Рівному» по 12 годин 

кожен з охватом 36 учнів;  

 тестування по повній програмі в 6 групах І курсу з охватом 145 учнів. 

 психодіагностика індивідуальна: 120 учнів; 6 педпрацівників; 7 батьків учнів. 

 консультування індивідуальне: 85 учнів; 15 педпрацівників; 35 батьків учнів.  

 105 співбесід з учнями, педагогами, вихователем, батьками. 

 12 лекцій  для учнів з охватом 207 чоловік. 

 2 «круглих столи» з питань антиалкогольної, антинікотинової, 

антинаркотичної, антиснідової програм, за участю медичних працівників 

Первомайської ЦРЛ та фахівців Первомайського ЦСССДМ. 

 надано консультацій учням та батькам –107. 

 тестування: 
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з метою виявлення акцентуацій характеру, використовуючи методику 

Леонгарда - Шмішека. 

з метою виявлення агресій і агресивності серед учнів. 

по виявленню прояву домінуючих здібностей  учнів І курсу. 

по виявленню типу темпераменту за методикою Г.Айзенка.  

Великої уваги за звітний період було надано виявленню підліткової тривожності  

учнів, яка пов’язана, насамперед, з диспропорціями в розвитку: з передчасним розвитком  і  

його затримкою, політичній та економічній нестабільності в країні та соціальній 

невпевненості.  

В наступному 2016/2017 році практичним психологом планується проведення 

актуальних моніторингових психологічних досліджень серед учнів ліцею на теми: 

1. Діяльність психологічної служби щодо запобігання випадків суїциду серед учнів 

ліцею; 

2. Профілактика конфліктів та шляхи конструктивного виходу з конфліктних 

ситуацій. 

3. Вивчення процесу соціалізації учнів І курсу, а також: 

 проводити бесіди та лекції  для педагогів і батьків з питань вікових, психофізичних 

особливостей учнів на різних етапах онтогенезу (з  використаням інтерактивних 

методів  та ділових ігор); 

 здійснювати соціально-психологічну та педагогічну реабілітацію учнів з 

особливими освітніми потребами; 

 проводити семінари для педагогів і батьків із застосуванням різних форм роботи 

щодо популяризації діяльності психологічної служби, підвищення обізнаності з 

питань психофізичних та вікових аспектів розвитку підлітків; 

 відвідувати обласні семінари  психологів, які проводяться НМЦ ПТО; 

 продовжувати психологічний  супровід учнів групи ризику. 

Робота в гуртожитку велась за такими напрямками: індивідуальна робота, 

організація колективу, розвиток пізнавальної діяльності, патріотичне виховання, 

ціннісно-орієнтована діяльність, превентивне виховання, формування здорового способу 

життя, моральне виховання, трудове та екологічне виховання, профорієнтаційна 

робота, робота з батьками, громадськістю, родинне виховання. 
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Станом на 1 вересня 2015 року в гуртожитку мешкало 52 учнів. Серед пільгових 

категорій в гуртожитку мешкають діти - сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, їх 9 осіб. Учнів, яких виховує один з батьків - 24, а з багатодітних та 

малозабезпечених сімей - 15 осіб. Мешканці знаходяться на самообслуговуванні. 

Виховний процес в гуртожитку проводить 1 вихователь. Щороку складається річний 

план виховної роботи в гуртожитку, який затверджується на серпневій нараді і є 

складовою частиною загальноліцейного плану виховної роботи. Також складаються 

щомісячні плани виховної роботи в гуртожитку. В них відображені загально - масові 

заходи, індивідуальна робота з учнями, робота з батьками. 

Протягом року в гуртожитку ліцею були проведені такі організаційні заходи: 

 збір учнів, які мешкають в гуртожитку на якому учні ознайомились з Правилами 

поведінки в гуртожитку та розкладом дня. Були обрані члени Ради гуртожитку. До 

складу Ради ввійшли: Голова Ради гуртожитку, заступник, господарчий сектор: 

відповідальні в блоках; сан трійка; культмасовий сектор; редколегія; спортивний 

сектор. 

 засідання Ради гуртожитку - проводиться один раз на місяць, на яких 

розглядаються різні важливі питання: господарчі, дисциплінарні та організаційні. 

Ведуться протоколи цих засідань. 

Виховні заходи: 

з морально-патріотичного виховання: до дня визволення м. Первомайський від 

фашистських загарбників 16 вересня була проведена патріотична година «Забути не маємо 

права».  

з морального виховання з учнями проводились бесіди, в яких надана увага 

проблемам сьогодення: табакопалінню, алкоголізму, наркоманії, СНІДу та венеричним 

захворюванням.  

з художньо-естетичного виховання: залучення учнів до конкурсів художньої 

самодіяльності, дня закоханих тощо. В цьому навчальному році проведені вечори: «Вечір 

знайомств», «Осінній бал»; «З новим роком»; «День закоханих», «День гумору». На таких 

вечорах учні розкривають свої можливості, таланти.  

Для того, щоб прищеплювати учням любов до рідної землі, рідної мови, 

поглиблювати їх знання в народних традиціях і обрядових свят в гуртожитку були 
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проведені бесіди, які надавали учням можливість доторкнутися до історії свого народу, до 

свого коріння.  

Так у лютому була проведена бесіда «Говоримо рідною мовою», в січні «Січневі 

свята», у травні - «Свято матері», березні - «Наш великий Кобзар» - до дня народження            

Т. Г. Шевченко. 

Фізичне виховання полягає в залученні мешканців гуртожитку до гри у вільний час в 

волейбол, баскетбол, настільний теніс, шахи. Вони відвідують спортивну кімнату в 

гуртожитку, де є можливість пограти в теніс. Учні приймали участь у змаганнях в ліцеї 

серед груп та одержали почесні міста. 

Екологічне та трудове виховання втілюється в життя через розведення квітів, висів 

насіння квітів на квітниках біля гуртожитку, прибиранні прилеглої території, проведення 

санітарних днів по четвергам. За прибиранням кімнат слідкують і самі учні, а не тільки 

вихователь,  члени сан трійки. Для покращення - побуту учнів, що мешкають в 

гуртожитку, їх залучили до проведення конкурсу на кращу кімнату. На протязі декількох 

місяців сан трійка слідкувала за станом кімнат, та  визначили переможців.     

На протязі навчального року вихователем були проведені з мешканцями гуртожитку 

усі заплановані інструктажі з безпеки життєдіяльності. Всі інструктажі та журнал з 

реєстрації проведення знаходяться у коменданта гуртожитку. 

 Особливу увагу вихователь приділяє учням з девіантною формою поведінки. З ними 

постійно проводяться бесіди вихователем, психологом і заступником директора з виховної 

роботи. 

Робота з батьками є окремим розділом у виховному процесі. Знайомство з батьками 

учнів у гуртожитку відбувається при заселенні по кімнатам Бажано відзначити, що батьки 

менше стали відвідувати тимчасове мешкання своїх дітей - гуртожиток. Деякі діти 

самостійно навіть заселяються у гуртожиток.  

Цікава інформація з різних напрямків для учнів відображена на стенді «Цікава 

інформація», де висвітлені такі теми: «Актуальні проблеми сучасності», «Факти, події, 

люди», «Твоє здоров’я в твоїх руках», «Відверта розмова». Інформація постійно 

оновлюється вихователем, використовуються матеріали періодичних видань та інших 

інформаційних джерел. 

Щоб мешканці гуртожитку корисно проводили свій вільний час вихователь залучає їх 

до відвідування гуртків. 
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Повний успіх у роботі вихователя досягається, коли виховний вплив йде і з боку 

майстрів груп, батьків учнів. Майстри стали частіше відвідувати гуртожиток та цікавитися 

поведінкою вихованців. 

В гуртожитку створені всі умови для навчання та відпочинку учнівської молоді, а 

вихователь приділяє кожному  увагу. 

Важливу роль у вирішенні кадрового питання відіграє профорієнтаційна робота, над 

удосконаленням якої працює Первомайський професійний ліцей. 

З метою профорієнтації Первомайський професійний ліцей традиційно проводить Дні 

відкритих дверей, бере участь у щорічних Ярмарках професій, широко залучає до 

висвітлення подій у закладі місцеві ЗМІ, а також рекламує у засобах масової інформації 

власні освітні послуги. Крім того, для ефективного проведення профорієнтаційної роботи 

серед школярів міста та районів у 2015/2016 навчальному році за загальноосвітніми 

школами та класами були закріплені педагогічні працівники. 

У новому 2015-2016 навчальному році пріоритетними завданнями слід вважати: 

 підготовку навчально-матеріальної бази; 

 виконання державного замовлення; 

 організацію нового навчального року; 

 підготовку до опалювального сезону; 

 режим економії коштів на газ та електроенергію; 

 розвиток педагогічного колективу. 
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№ 
з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка 

про 
виконання 

1 2 3 4 5 

1. Здійснити комплектацію ліцею педагогічними 

кадрами. 

до 30 

серпня 

2016 року 

Директор 

 

 

2. Провести закріплення педагогічних кадрів: 

майстрів в/н, класних керівників за навчальними 

групами, завідуючих кабінетами, майстернями, 

лабораторіями, голів методичних комісій, 

керівників гуртків, секцій. 

до 01 

вересня 

2016 року 

Директор, 

 

заступник 

директора з НВР 

 

3. Розподілити педагогічне навантаження, 

підготувати наказ, ознайомити працівників ліцею з 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

режимом роботи. 

30 

серпня 

2016 року 

Директор, 

заступник 

директора з НВР 

 

4. Провести інструктаж з охорони праці та ОБЖ. за положен 

ням 

Інженер з ОП  

5. Сформувати списки учнів нового контингенту. вересень 

2016 року 

Директор, 

заступники 

директора з НВР 

та НВихР 

 

6. Провести заходи з психологічного вивчення учнів І 

курсу. Проаналізувати сімейний, соціальний стан 

учнів нового контингенту. 

вересень 

2016 року 

Заступник 

директора з 

НВихР, 

практичний 

психолог 

 

7. Систематизувати особові справи учнів. вересень 

2016 року 

Секретар навч. 

частини 

 

8. Організувати проведення медичних оглядів учнів, 

сформувати спеціальні групи для занять фізичною 

культурою. 

вересень 

2016 року 

Мед. працівник, 

керівник фіз. 

виховання 

 

9. Організувати проведення Дня знань: 
- урочиста лінійка; 

- проведення першого уроку  на тему: «Щоб у серці 

жила Батьківщина: до 25-річчя незалежності 

України».  

вересень Заступник 

директора з 

НВихР 

 

10. Організувати замовлення учнівських квитків. вересень, 

щомісяця 

Заступник 

директора з НВихР 
 

11. Провести батьківські збори для учнів І курсу. 1-й 

тиждень 

жовтня 

Заступник 

директора з НВихР, 

майстри в/н, 

класні керівники 

 

12. Провести вхідне та вихідне діагностування 

навчальних досягнень учнів І – ІІІ курсу. 

за 

графіком 

НМЦ 

ПТО  

Заступник 

директора з НВР, 

викладачі-

предметники 

 

13. Скласти розклад занять, графік навчально-

виробничого процесу на І, ІІ семестр, на рік. 

на 1 

вересня 

Заступники 

директора з НВР, 

ст. майстер в/н 

 

І. О Р Г А Н І З А Ц І Й Н І   З А Х О Д И 



~ 50 ~ 
 

1 2 3 4 5 

14. Провести роботу щодо складання та затвердження 

навчально-плануючої документації 

педпрацівників, завідуючих кабінетами, 

майстернями, лабораторіями, керівників гуртків. 

серпень Заступники 

директора з НВР, 

НВихР, методист, 

ст. майстер в/н, 

голови МК 

 

15. Здійснити корегування навчальних планів на 

2015/2016 навчальний рік, згідно нових ДСПТО. 

до червня Заступник 

директора з НВР, 

ст.майстер в/н 

 

16. Забезпечити контроль над навчально-виробничим і 

навчально-виховним процесами. 

за 

графіком 

Адміністрація  

17. Організувати роботу методичної служби ліцею. за 

окремим 

планом 

Директор, 

методист 

 

18. Організувати роботу атестаційної комісії ліцею. до 

20.09.16 

Директор 

 

 

19. Організувати роботу приймальної комісії ліцею. жовтень, 

щорічно 

Директор 

 

 

20. Організувати підготовку документів щодо акредитації 

Первомайського професійного ліцею з надання 

освітніх послуг з професії «Водій автотранспортних 

засобів (категорія «С»)». 

до 

20.04.2017 

Директор, 

заступник 

директора з НВР, 

ст. майстер в/н 

 

21. Забезпечити організоване завершення 2016/2017 

навчального року та проведення заходів з нагоди 

випуску.  

грудень 

червень 

Адміністрація  

22. Провести роботу щодо замовлення, видачі та обліку 

документів про професійно-технічну освіту. 

грудень 

червень 

Заступник 

директора з НВР 
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№ 
з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка 

про 
виконання 

1 2 3 4 5 

1. Розробити та затвердити навчально-плануючу 

документацію. 

до 1 

вересня 

2016 року 

Директор, 

заступник 

директора з 

НВР, 

педпрацівники 

 

2. Корегування робочих навчальних планів згідно: 

- Державного стандарту професійно-технічної 

освіти ДСПТО 7412.С.10.70-2015  з професії 

«Кондитер», затвердженого Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 08.10.2015 № 1032  

- Державного стандарту професійно-технічної 

освіти ДСПТО 7214.F.43.99-2015 з професії  

«Монтажник з монтажу сталевих та 

залізобетонних конструкцій», затвердженого 

Наказом Міністерства освіти і науки України  від 

08.10.2015 № 1039 

червень Директор, 

заступник 

директора з НВР 

 

3. Корегування поурочно-тематичних планів з 

окремих предметів у зв’язку із зміною годин та 

введенням нових робочих навчальних планів. 

серпень Заступник 

директора з НВР, 

педпрацівники 

 

4. Зробити аналіз  перевірки відповідності переліків 

навчально-виробничих робіт майстрів в/н згідно 

навчальних планів. 

 

вересень Заступник 

директора з НВР, 

ст. майстер в/н 

 

5. Організація та забезпечення складання графіків  

професійно-практичної підготовки. 

серпень Ст. майстер в/н  

6. Скласти графік проведення предметних тижнів. серпень Методист  

7. Проаналізувати стан забезпечення підручниками, 

відповідність їх навчальним програмам, мови їх 

видання. 

вересень Методист, 

бібліотекар 

 

8. Провести вивчення пізнавальних інтересів та 

нахилів учнів для реалізації принципу 

диференціації та індивідуального навчання. 

до 15 

вересня 

2016 року 

Директор, 

заступник 

директора з НВР, 

викладачі, 

психолог 

 

9. Переглянути, внести зміни і доповнення до 

паспортів КМЗ предметів (професій) та кабінетів 

(майстерень, лабораторій) та розглянути їх на 

засіданні МК (за потребою). 

початок 

вересня 

Методист, голови 

МК,  

педпрацівники 

 

10. Удосконалити організацію та методику викладання 

предметів «Захист Вітчизни», «Фізичне 

виховання», «Українська мова та література». 

протягом 

року 

Директор, 

заступники 

директора, 

методист, 

викладачі  

 

11. Продовжити впроваджувати інформаційні 

технології в навчально-виховний процес з 

предметів «Електротехніка», «Буд. креслення». 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР, 

викладачі  

 

ІІ. Т Е О Р Е Т И Ч Н А   П І Д Г О Т О В К А 
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12. Забезпечити неухильне дотримання порядку 

проведення ДПА, ДКА учнів ліцею. 

за 

графіком 

Заступник 

директора з НВР 

 

13. Розробка та затвердження переліку тем письмових 

екзаменаційних робіт, графіків консультацій. 

 

за 

робочим 

планом 

Заступник 

директора з НВР, 

голови МК 

 

14. Проведення вхідного, вихідного діагностування 

НДУ з предметів ЗОП та обласних перевірних 

контрольних робіт з предметів ПТП                              

(за текстами НМЦ ПТО). 

за 

графіком 

НМЦ 

ПТО 

Методист, 

викладачі 

 

15. Проведення І етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з предметів ЗОП. 

до 

01.11.16 

Заступник 

директора з НВР 

 

16 Проведення І етапу олімпіади з охорони праці. грудень 

2016 

Заступник 

директора з НВР 

 

17. Взяти участь в оглядах-конкурсах кабінетів 

(майстерень в/н, лабораторій). 

за 

графіком 

НМЦ 

ПТО 

Заступник 

директора з НВР, 

педпрацівники 

 

18. Привести до відповідності паспорти КМЗ 

предметів ЗОП, ПТП та ППП з урахуванням вимог 

державних стандартів ПТО. 

 

до 30 

травня 

2017 року 

Заступник 

директора з НВР, 

педпрацівники 

 

19. Забезпечити своєчасне і чітке ведення журналів 

теоретичного та виробничого навчання відповідно 

до інструкції № 59. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР 

 

 

20. Проводити роботу з вивчення та поширення 

передового досвіду. 

протягом 

року 

Методист, 

викладачі 

 

21. Забезпечити участь учнів в обласних олімпіадах з 

предметів ЗОП, ПТП та участь педпрацівників у 

обласних оглядах-виставках дидактичних 

(методичних) матеріалів. 

лютий-

квітень 

за графіком 

НМЦ ПТО 

Заступник 

директора з НВР 

методист, 

викладачі 

 

22. Підготувати необхідні матеріали до атестації 

педагогічних працівників. 

за планом 

роботи АК 

Директор, 

секретар АК 

 

23. Провести огляд-конкурс на кращий навчальний 

кабінет. 

квітень Заступник 

директора з НВР, 

зав.кабінетами  

 

24. Створити умови для впровадження у навчальний 

процес елементів модульно-рейтингової системи. 

протягом 

року 

Методист, 

викладачі 

 

25. Забезпечити умови для ефективного використання 

прогресивних форм і методів навчання, 

проведення нестандартних уроків. 

постійно Голови МК, 

викладачі 

 

26. Проводити моніторинги навчальних досягнень 

учнів. 

І та ІІ 

семестр 

Заступник 

директора з НВР, 

педпрацівники 

 

27. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими 

та невстигаючими учнями. 

за 

планами 

роботи 

Педпрацівники  

28. Створення, оновлення та поповнення куточків 

груп, куточків з охорони праці та БЖД. 

Протягом 

року 

Зав. кабінетами, 

майстернями 

(лабораторіями) 
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29. Організація замовлення документів про освіту. Травень-

червень 

Заступник 

директора з НВР 

 

30. Своєчасно висвітлювати новини теоретичної 

підготовки на сайті ліцею. 

Постійно Відповідальний 

за сайт 

 

31. Проаналізувати стан викладання предмету 

«Англійська мова» та аналіз проведених заходів в 

рамках року англійської мови. 

листопад Заступник 

директора з НВР 

 

32. Проаналізувати стан викладання предметів 

професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки з професії «Штукатур; лицювальник-

плиточник». 

грудень Заступник 

директора з НВР 

 

3.3 Проаналізувати стан викладання предмету «Захист 

Вітчизни». 

квітень Заступник 

директора з НВР 

 

34. Проаналізувати стан викладання предмету 

«Українська мова та література». 

травень Заступник 

директора з НВР 

 

35. Проаналізувати стан викладання предмету 

«Англійська мова» та аналіз проведених заходів в 

рамках року англійської мови. 

листопад Заступник 

директора з НВР 
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№
з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка 

про 
виконання 

1 2 3 4 5 

1. Провести інструктивно-методичні наради з питань 

організації навчально-виховного процесу у 

2016/2017 навчальному році. 

серпень - 

вересень 

Заступник 

директора з НВР,  

ст. майстер в/н 

 

2. Забезпечити розробку та погодження переліків 

навально-виробничих робіт з професій на 

навчальний рік та плану навчально-виробничої 

діяльності на новий навчальний рік. 

до 05 

вересня 

Заступник 

директора з 

НВР, 

ст. майстер в/н 

 

3. Проаналізувати ринок праці та створити базу 

даних підприємств, організацій та установ, які 

нададуть робочі місця для проходження 

виробничої практики учнів у навчальному році. 

до 01 

вересня 

Заступник 

директора з 

НВР, 

 ст. майстер в/н 

 

4. Розробити графік контролю адміністрації ліцею за 

проходженням учнями виробничого навчання та 

виробничої практики. 

до 10 

вересня 

Заступник 

директора з НВР,  

ст. майстер в/н 

 

5. Здійснити заходи щодо укладання договорів з 

підприємствами, організаціями та установами для 

проходження учнями виробничого навчання та 

виробничої практики. 

до 01 

жовтня 

Заступник 

директора з 

НВР,  

ст. майстер в/н 

 

6. Забезпечити контроль виконання інструкцій з 

ведення журналів обліку виробничого навчання та 

теоретичного навчання. 

постійно Заступник 

директора з НВР,  

ст. майстер в/н 

 

7. Проаналізувати запити учнів до їх можливостей та 

побажань щодо укладання багатосторонніх 

договорів для проходження виробничої практики 

та виробничого навчання. 

до 01 

жовтня 

Заступник 

директора з 

НВР,  

ст. майстер в/н 

 

8. Створити бази даних проходження учнями 

виробничої практики на підприємствах, в 

організаціях та установах. 

до 01 

грудня 

Ст. майстер в/н  

9. Здійснити заходи щодо оновлення комплексних 

кваліфікаційних завдань з професійно-практичної 

підготовки для поетапної та державної 

кваліфікаційної атестації учнів. 

до 15 

вересня 

Заступник 

директора з НВР, 

ст. майстер в/н, 

голови МК 

 

10. Забезпечити участь майстрів виробничого 

навчання, викладачів в обласних семінарах-

практикумах та школах позитивного педагогічного 

досвіду. 

протягом 

року 

Методист, 

ст. майстер в/н 
 

11. 

 

 

Забезпечити проведення внурішньоліцейних та 

підготовку учнів до обласних конкурсів фахової 

майстерності. 

до 

01.03.17 

Заступник 

директора з НВР, 

ст. майстер в/н 

 

12.  Продовжити роботу щодо комплектації майстерень 

(лабораторій), навчальних приміщень ТЗН: 

інструментом, пристосуванням, зразками деталей, 

макетами, муляжами тощо. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР 
 

13. Провести інструктивно-методичні наради з питань 

організації навчально-виховного процесу у 

2016/2017 навчальному році. 

серпень - 

вересень 

Заступник 

директора з НВР,  

ст. майстер в/н 

 

ІІІ. П Р О Ф Е С І Й Н О-Т Е О Р Е Т И Ч Н А   П І Д Г О Т О В К А 
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14. Організувати роботу гуртків технічної та 

прикладної творчості учнів з професій ліцею. 

до 15 

вересня 

Ст. майстер в/н, 

майстри в/н 
 

15. Забезпечити роботу педпрацівників щодо 

створення методичних розробок нестандартних 

уроків в/н (ділові ігри, майстер-класи, уроки-

презентації). 

протягом 

року 

Ст. майстер в/н, 

методист, 

майстри в/н 

 

16. Організувати впровадження в навчально-

виробничий процес інноваційного проекту на 

тему: «Створення мультимедійних дидактичних 

засобів з професії «Кухар, кондитер»». 

протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР, 

кафедра кухарів, 

кондитерів 

 

17. Організувати проведення виставки робіт 

прикладної та технічної творчості учнів. 

лютий-

квітень 

Заступник 

директора з НВР, 

ст. майстер в/н 

 

18. Здійснити моніторинг навчальних досягнень учнів 

випускних груп з в/н та в/п за період навчання. 

до 01 

червня 

Заступник 

директора з НВР, 

ст. майстер в/н 

 

19. Створити базу даних працевлаштування 

випускників. 

до 01 

вересня 

Заступник 

директора з НВР, 

ст. майстер в/н 

 

20. Своєчасно висвітлювати новини професійно- 

теоретичної підготовки на сайті ліцею. 

Постійно Відповідальний 

за сайт 
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Тема виховної роботи Первомайського  професійного  ліцею: 
«Створення умов для формування учнівської молоді як особистості і фахівця, розвитку їх 
здібностей, талантів, забезпечення якісної трудової підготовки майбутнього спеціаліста, 

формування в них трудової культури, виховання патріота України на основі національних і 
загальнолюдських цінностей» 

 

№
з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка 

про 
виконання 

1 2 3 4 5 

І. Робота з педагогічними кадрами, спрямована на вдосконалення педагогічної майстерності 

педагогічних працівників 
1. Створити умови для організаційно-кадрового та 

науково-методичного забезпечення позаурочної 

виховної роботи. 

протягом 

року 

Адміністрація   

2. Організувати роботу методичної комісії класних 

керівників та майстрів виробничого навчання з 

виховної роботи, вихователя, практичного психолога 

та бібліотекаря. 

серпень-

вересень 

Заступник 

директора з НвихР 
 

3. В системі роботи методичної комісії класних 

керівників та майстрів виробничого навчання з 

виховної роботи, вихователя, практичного психолога 

та бібліотекаря використовувати різноманітні форми та 

методи (семінари, круглі столи, педагогічні ярмарки, 

фестивалі педагогічних ідей…). 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР, 

голова ЦК класних 

керівників та 

майстрів в/н 

 

4. Провести діагностику професійної підготовки 

педагогів, вихователя, керівників гуртків, вивчення 

їхніх педагогічних потреб та запитів. 

листопад  Заступник 

директора з НвихР 
 

5. Забезпечити інформаційне та науково-методичне 

інформування класних керівників та майстрів в/н про 

досягнення педагогічної науки та досвіду, новинки 

методичної літератури з проблем виховання. 

протягом 

року  

Заступник 

директора з НВихР, 

бібліотекар 

 

6. Забезпечити вивчення педагогічного досвіду кращих 

класних керівників ПТНЗ Харківської області. 

протягом 

року 

Адміністрація   

7. Проведення семінарів: 

- «Діяльність професійно-технічних навчальних закладів 

щодо профілактики торгівлі людьми» 

 - «Ефективні форми роботи з батьками» 

- «Виховання громадянина-патріота як основне 

завдання педагога».  

кожного 

кварталу 

Заступник 

директора з НВихР, 

бібліотекар, 

методист, 

практичний 

психолог  

 

ІІ. Контроль за станом позаурочної виховної роботи 
1. Планування виховної роботи класних керівників та 

майстрів в/н, гуртків художньої самодіяльності.  

вересень Адміністрація   

2. Провести засідання педагогічної ради на тему: 

«Профілактика протидії торгівлі людьми» на якому 

розглядатимуться наступні питання: 

1. Заходи Первомайського професійного ліцею щодо 

запобігання торгівлі людьми.  

2. Виконання програми виховної  роботи з учнями з 

питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська позиція». 

3. Торгівля людьми: загальний огляд ситуації та заходи 

з протидії. 

 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора з 

НВихР, 

психолог, 

класні керівники 

та майстри в/н 

 

ІV. В И Х О В Н А  Р О Б О Т А 
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 4. Учні системи професійно-технічної освіти як група 

ризику потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. 

Уразливість учнів ПТНЗ щодо потрапляння в ситуацію 

торгівлі людьми (за результатами дослідження). 

   

3. Контроль за проведенням відкритих виховних заходів.  протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

4. Здійснювати контроль за виконанням та дотриманням 

нормативно-правових документів, що регламентують 

навчально - виховний процес ліцею. 

протягом 

року 

Адміністрація 

 

 

 

5. Здійснювати контроль за відвідуванням учнями занять. протягом 

року 

Адміністрація  

кл. керівники, 

майстри в/н 

 

6. Систематично проводити наради з питань виховної 

роботи.  

1 раз на 

місяць 

Заступник 

директора з НВихР 

 

7. Здійснювати аналіз проведених виховних заходів.  протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР 

 

8. Здійснювати контроль за роботою з  

важковиховуваними учнями та учнями, що стоять на 

обліку в КМСД та внутрішньому обліку.  

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР, 

психолог 

 

9. Контроль за станом роботи з дітьми пільгового 

контингенту. 

вересень-

листопад 

Заступник 

директора з НВихР, 

психолог 

 

10. Контроль за станом роботи з попередження дитячого 

травматизму та БЖД. 

вересень, 

березень  

Заступник 

директора з НВихР, 

КФВ, 

інженер з ОП 

 

11. Контроль за організацією гурткової роботи.  вересень, 

лютий  

Заступник 

директора з НВихР 
 

12. Контроль за станом виховної роботи та створенням 

належних житлово-побутових умов для проживаючих 

у гуртожитку. 

жовтень-

січень 

Адміністрація, 

голова профкому  
 

13. Контроль за станом самовдосконалення педагогів. протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР 
 

14. Контроль за станом ведення журналів обліку, 

реєстрації підсумків організації та проведення виховної 

роботи з учнями . 

2 рази на 

рік 

Заступник 

директора з НВихР 
 

ІІІ. Виховна робота з учнівським колективом 
3.1. Організаційно - масова робота 

1. Проведення Дня Знань. 1вересня Заступник 

директора з НВихР 

педпрацівники 

 

2. Проведення виборів до органів учнівського 

самоврядування. 

вересень Заступник 

директора з НВихР 

 

3. Формування складу Штабу профілактики 

правопорушень. 

вересень Заступник 

директора з НВихР 

 

4. Організувати роботу гуртків художньої самодіяльності, 

спортивних секцій. 

вересень Заступник 

директора з НВихР, 

керівники гуртків 

 

5. Вибори батьківського комітету. вересень Заступник 

директора з НВихР 

 

6. Забезпечення проведення інформаційно-

просвітницьких та виховних годин. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР, 

голова МК 
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7. Організація та проведення тематичних лінійок протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР, 

рада 

самоврядування 

 

8. Організувати чергування навчальних груп в 

навчальному корпусі. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР, 

викладач ЗВ 

 

9. Провести психолого – педагогічне діагностування: 

домінуючих особистісних інтересів, здібностей, 

цілісних орієнтацій учнів. 

вересень Психолог, 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

10. Організувати відзначення ювілейних дат, річниць, 

ювілеїв видатних діячів України, проводити про них 

бесіди, випускати стіннівки, проводити загальні 

лінійки, свята. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР 

бібліотекар, рада 

самоврядування 

 

11. Організувати конкурс на кращу навчальну групу. протягом 

року 

Рада 

самоврядування 

 

12. Організувати відзначення 50-річчя Первомайського 

професійного ліцею. 

листопад Адміністрація  

керівник гуртка 

 

3.2. Культурно – масова робота 
3.2.1. Патріотичне, громадянське виховання. 

1. Організація проведення першого уроку.  1 вересня Класні керівники, 

майстри в/н 

 

2. Організація та проведення тематичного фотоконкурсу 

«Моя Україна». 

 

вересень-

жовтень 

кл. керівники, 

майстри в/н, рада 

самоврядування 

 

3. Провести виховні години: 

- мітинг-реквієм на вшанування Героїв Небесної Сотні; 

- «Минуле, теперішнє та майбутнє у вчинках та діяннях 

українців»; 

- «Ми громадяни України»; 

- «Мій рідний край, моя країна!»; 

- «Державні символи України»; 

- «Харківщина – мій рідний край, моя історія жива»; 

- «Я українець, і це звучить гордо!»; 

- «Нащадки славних козаків» та інші.  

протягом 

року 

(згідно 

планів 

вих.роботи) 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

4. Провести тематичні лінійки.  за окремим 

планом 

Заступник 

директора з НВихР  

класні керівники, 

майстри в/н 

 

5. Ознайомлення з історією народних свят і обрядів. протягом 

року 

Викладач етнографії  

6. Всебічно підтримувати обдаровану молодь, допомагати 

їм в науковому спрямуванні навчальної діяльності. 

протягом 

року 

Викладачі, 

керівники гуртків 

 

7. Проведення екскурсій до краєзнавчих музеїв району, 

музеїв бойової слави. 

протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

8. Відвідування учнями місць поховань випускників 

Первомайського професійного ліцею, які загинули у 

ході антитерористичної операції. 

жовтень Заступник 

директора з НВихР  

класні керівники, 

майстри в/н 

 

9. Організувати проведення в навчальних групах 

конкурсів, вікторин, олімпіад, історії України, історії 

рідного краю. 

протягом 

року 

Викладач історії, 

бібліотекар 
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10. Організувати всеукраїнський місячник бібліотеки в 

рамках Міжнародного місячника бібліотек 

«Виховуємо громадянина – патріота України». 

травень бібліотекар  

11. Відзначення 25-ї річниці незалежності України у 2016 році. протягом 

року (згідно 

запланованих 

заходів) 

Заступник 

директора з НВихР 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

12. Провести тижні історії під загальноукраїнським гаслом 

«Незалежність. Від 1991-го - назавжди». 
жовтень Викладач історії  

13. Відзначення 75-х роковин трагедії Бабиного Яру: 

- Лекції, бесіди, круглі столи «Сторінки трагедії 

Бабиного Яру», «Біль Бабиного Яру»; години 

пам’яті «А Бабин Яр мовчить, тривоги повний 

вщерть і попіл страдників у серці стука й кличе», 

«Трагедія Бабиного Яру – найтяжчий злочин проти 

людства»; позаурочні заходи з історії України, 

вечори-реквієми «Бабин Яр – життя і смерть. Тільки 

пам’ять не сивіє»; перегляд фільму «Жахіття 

урочища Бабин Яр» 

- На базі музею створити експозицію про масові 

вбивства 29-30 вересня     1941 року в Бабиному 

Яру, а також інші злочини, скоєні нацистами під час 

окупації України у роки Другої світової війни: 

«Засуджую політику геноциду!», «Ненависть до 

людей інших націй не повинна мати місця в 

сучасному світі», «Люди, не будьте байдужими!» 

вересень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом 

року 

 

 

 

 

Заступник 

директора з НВихР 

класні керівники, 

майстри в/н, 

бібліотекар 

 

14. Організація перегляду та обговорення учнями 

вітчизняних художніх і документальних фільмів: 

- «Між Гітлером і Сталіним. Україна в ІІ Світовій 

війні», 2002 рік, авт. – Святослав Новицький; 

- «ОУН-УПА: війна на два фронти», 2006 рік, авт. – 

Андрій Санченко; 

- «УПА. Третя сила», 2007 рік, авт. – Сергій Братішко, 

Віталій Загоруйко; 

 - «1377 спалених заживо», 2009 рік, авт. – Іван 

Кравчишин тощо. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

 

15. Проведення тематичних заходів, присвячених 

героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за 

територіальну цілісність і незалежність України: 

- до утворення Української Повстанської Армії 

(14.10.1942 р.); 

- до дня Соборності України; 

- до святкування дня Гідності та Свободи. 

 

 

 

14.10. 

 

22.01. 

22.11. 

Заступник 

директора з НВихР 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

 

16. Забезпечити святкування Дня Примирення, Дня 

Збройних Сил України, Дня призовника, захисника 

Вітчизни, відзначення дня пам'яті Героїв Крут. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

17. Активізувати рух волонтерської допомоги: 

- участь у безстроковій акції «Ми разом», спрямованої 

на допомогу пораненим військовим; «Спільними 

зусиллями» (збір коштів для забезпечення потреб 

військовослужбовців). 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР 

рада 

самоврядування 
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18. Доповнювати в музеї кімнату, присвячену пам’яті 

борців за незалежність України  . 

з 2015 року Заступник 

директора з 

НВихР 

рада 

самоврядування 

Викладач історії, 

бібліотекар 

 

19. Створення куточку пам’яті в ліцеї протягом 

року 

Адміністрація  

 

 

3.2.2. Морально – правове виховання 

1. Скоординувати діяльність педколективу в організації 

профілактики правопорушень. 

вересень Заступник 

директора з НВихР 

 

2. Забезпечити виконання нормативно-правових 

документів з питань просвітницької та профілактичної 

роботи: 

- постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 

№ 111 «Про затвердження Державної соціальної 

програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 

року»; 

- наказ Міністерства освіти і науки України від 

08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів 

Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року»; 

- рішення Харківського регіонального 

антикорупційного комітету від 11.04.2013 р. №7 «Про 

стан дотримання у Харківській області вимог Закону 

України «Про заборону грального бізнесу в Україні»; 

 - Наказ МОНУ №605 від 21.07.04 р. «Про 

затвердження концепції формування позитивної 

мотивації на здоровий спосіб життя дітей та 

молоді» інші чинні. 

протягом 

року 

Адміністрація, 

заступник 

директора з НВихР 

 

3. Сформувати штаб по профілактиці правопорушень. до 10 

вересня 

Заступник 

директора з НВихР 

 

4. Систематично проводити засідання штабу по 

профілактиці правопорушень. 

1 раз на 

місяць 

Заступник 

директора з НВихР 

 

5. Корегувати списки учнів, які стоять на обліку в КМСН, 

схильних до правопорушень, вживання алкоголю, 

наркотиків, не благодійних та малозабезпечених сімей. 

вересень Заступник 

директора з НВихР, 

 

 

6. Систематично проводити єдині дні правових знань. 1 раз на 

місяць 

Заступник 

директора з НВихР, 

викладач 

правознавства 

 

7. Проведення тижня правових знань. листопад Викладач 

правознавства 

 

8. Роботу всього педагогічного колективу спрямувати на 

роз’яснення учням Конституції України, інших законів 

України. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР, 

викладач 

правознавства 

 

9. З метою формування в учнів здорового способу життя, 

пропаганди правових знань, проводити бесіди про 

шкідливість алкоголю, тютюну, наркотиків, небезпеку 

венеричних захворювань, ВІЛ/СНІДу, продовжити 

впровадження Проекту «Школа проти СніДу» 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР, 

викладач права, 

психолог, м/сестра 
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10. Розроблення та розміщення на сайті навчального 

закладу інформаційного банеру з питань убезпечення 

потрапляння в ситуацію торгівлі людьми шляхом 

поширення інформації про роботу Національної 

дитячої гарячої лінії та Національної гарячої лінії з 

питань запобігання домашнього насильства, торгівлі 

людьми та ґендерної дискримінації 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР 

 

11. Проведення інформаційної кампанії серед учнів до 

Європейського дня проти торгівлі людьми                    

(18 жовтня) по інформуванню щодо питань безпечної 

міграції та ризиків потрапляння в ситуації торгівлі 

людьми 

18 жовтня Заступник 

директора з НВихР 

викладач права, 

психолог 

 

12. Виконання програми виховної  роботи з учнями з 

питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська позиція» 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР 

психолог 

 

13. Проведення виховних годин: 

- «Що таке громадянська зрілість?»; 

- «Підліток і закон» (за участі працівників у справах 

неповнолітніх); 

- «Права, свободи та обов’язки громадян України»; 

- Чи можуть бути права, без обов’язків?  

- Правова культура – міцність держави 

- Торгівля людьми - грубе порушення прав 

громадянина. 

протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

викладач права 

 

14. Анкетування «Твої моральні якості». протягом 

року 

Практичний 

психолог 

 

15. Бібліотечний вечір «Духовна краса людини». листопад Бібліотекар  

16. Проводити спільні заходи з Всеукраїнською 

благодійною організацією «Новий час». 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР 

 

3.2.3. Трудове виховання 

1. Організація чергування в кабінетах, майстернях І семестр Заступник 

директора з НВихР, 

старший майстер 

 

2. Забезпечити знайомство учнів з с/г підприємствами та 

промисловими організаціями району та області для 

найомства з передовим трудовим досвідом 

протягом 

року 

старший майстер  

3. Закріпити ділянки територій ліцею за навчальними 

групами для постійного прибирання. Підтримувати її в 

належному порядку. 

протягом 

року 

Старший майстер, 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

4. Провести зустріч учнів випускних груп з працівниками 

районного центру зайнятості з метою інформування 

випускників про стан ринку праці. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР 
 

5. В рамках проведення предметних тижнів по 

спеціальностях організувати виставки виробів учнів. 

протягом 

року 

Голови МК спец. 

дисциплін 
 

6. На належному методичному рівні проводити 

викладання предмету «Основи економіки», «Ринкова 

економіка і підприємництво». 

протягом 

року 

Викладач  

економіки 
 

7. Активізувати роботу гуртків технічної творчості. протягом 

року 

старший майстер  

8. Продовжити співпрацю з центром зайнятості в рамках 

«Ярмарки вакансій» проведення профорієнтаційної 

роботи. 

ІІ семестр Адміністрація  
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9. Анкетування учнів на професійну придатність. протягом 

року 

Практичний 

психолог 
 

10. Проведення конкурсу професійної майстерності. за графіком старший майстер 

майстри в/н 
 

11. Проведення циклу виховних годин: 

«Вибір професій – крок у майбутнє»; 

«Розумне про професію»; 

«Моя професія – мій вибір». 

протягом 

року 

класні керівники, 

майстри в/н 
 

3.2.4. Художньо – естетичне виховання 

1. Організація роботи гуртків художньої самодіяльності. вересень, 

жовтень 

Заступник 

директора з НВихР, 

керівники гуртків 

 

2. Знайомство з визначними місцями міста 

Первомайський та Первомайського району, 

Харківщини. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР, 

керівники гуртків 

 

3. Організація вечорів відпочинку, дискотек. протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР, 

керівники гуртків, 

рада 

самоврядування 

 

4. З метою естетичного виховання учнів провести виховні 

години: 

1. «Традиції і культура Слобожанщини»; 

2. «Відверта розмова про ввічливі слова та ввічливі 

вчинки»; 

3.  «Любов це душі найвищий зліт»; 

4. «Суд над байдужістю»; 

5. «У чому краса людини»; 

6.  «Навіщо людині мистецтво». 

протягом 

року 

Кл. керівники, 

майстри в/н, 

бібліотекар 

 

5. Провести загальноліцейні заходи: 

- «Учителю хвала» (Урочисті збори до дня 

працівника освіти); 

- «Святий Миколай»; 

- Різдво Христове; 

- Концерт до 8 Березня; 

- Година пам'яті (до 9 травня); 

- Свято випуску кваліфікованих робітників;  

- 50-річчя Первомайського професійного ліцею; 

- День Відкритих дверей. 

 

протягом 

року 

Заступник з НВихР, 

керівники гуртків, 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

6. Новорічний КВК. грудень Керівники гуртків, 

рада 

самоврядування 

 

7. Провести ліцейний огляд-конкурс та прийняти участь у 

обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності 

та технічної творчості. 

лютий Керівники гуртків, 

рада 

самоврядування 

 

8. Анкетування учнів з метою виявлення уподобань, 

інтересів, смаків.  

жовтень Класні керівники 

майстри в/н, 

практичний 

психолог 

 

9. Конкурс стіннівок до свят. протягом 

року 

Рада 

самоврядування 

 

10. Підготувати театральну виставу для дітей молодшого 

віку. 

протягом 

року 

Керівник гуртка   
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11. Провести свято Масляної з театралізованим дійством. лютий-

березень 

Керівник гуртка, 

рада 

самоврядування 

 

12. Прийняти участь у міському фестивалі патріотичної 

пісні. 

за графіком Керівник гуртка  

13. Прийняти участь у міських заходах. 

 

за графіком Класні керівники, 

майстри в/н 

 

14. Провести тематичні виставки малюнку «Моя професія» 

за кожною спеціальністю. 

квітень Класні керівники, 

майстри в/н 

 

 

15. Провести фестиваль патріотичної пісні. травень Керівник гуртка 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

3.2.5. Екологічне виховання 

1. Сприяти вихованню і розвитку в учнівському 

колективі правил дотримання інформаційної, харчової 

та радіаційної безпеки, екологічних знань і навичок 

здорового способу життя, критичного ставлення до 

екологічної інформації та способів її пошуку. 

протягом 

року 

Класні керівники, 

мед. сестра, 

психолог, 

викладач біології 

 

2. Проводити тематичні виховні заходи ( вих. години, 

ток-шоу, диспути, бесіди): 

- «Стань природі другом, будь природі сином»; 

- «Здорова природа – здорова людина»; 

- «Ми і  світ природи»; 

- «Найкраща музика – жива природа»; 

- «Проблеми екології та шляхи їх подолання»; 

- «Жити в злагоді з природою»; 

- «Екологічні наслідки Чорнобиля»; 

- «Перлини природи України». 

протягом 

року 

Класні керівники, 

бібліотекар 

Викладач біології 

 

3. Прийняти участь в екологічній акції «За чисте 

довкілля».  

квітень-

травень 

Старший майстер 

в/н 
 

4. Взяти участь у конкурсі Національного музею 

«Чорнобиль» серед учнівської молоді «Знади героя 

Чорнобиля поруч». 

листопад - 

грудень 

Заступник з 

НВихР,  
 

5. Продовжити роботу по створенню клумб, озелененню 

територій та класних кімнат. 

протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 
 

6. Організувати тематичні книжкові виставки «Екологічні 

пріоритети держави». 

протягом 

року 

Бібліотекар  

7. Вечір пам’яті «Чорнобиль не має минулого». квітень Викладач біології, 

історії 
 

8. Провести екологічний чемпіонат «Що? Де? Коли?». за планом 

роботи 

Викладач біології 

 
 

9. Усний журнал «Земля у наших руках». квітень Викладач біології 

 
 

3.2.6. Військово - спортивне виховання і робота з допризовною молоддю. Формування здорового способу 

життя. Фізичне виховання. 

1. Продовжити роботу по впровадженню концептуальних 

положень «Школи сприяння здоров’ю». 

протягом 

року 

КФВ, м/сестра, 

класні керівники, 

бібліотекар, 

психолог 

 

2. Приймати участь в районних та міських спортивних 

змаганнях, кубках, спартакіадах, днях здоров’я.   

постійно КФВ, викладач з 

ФВ 
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3. Впровадити військово-патріотичну гру «Джура».  протягом 

року 

КФВ  

4. Провести анкетування учнів з метою вивчення 

фізкультурно-спортивних інтересів. 

вересень КФВ  

5. По можливості забезпечити участь у спартакіаді між 

ПТНЗ області. 

протягом 

року 

Директор, КФВ, 

викладач ф/в 

 

6. Здійснювати контроль за відвідуванням учнями занять 

уроків Ф/В та З/В. 

протягом 

року 

КФВ  

7. Організація роботи спеціальної медичної групи. вересень-

жовтень 

КФВ, викладач ф/в, 

мед. сестра 

 

8. Продовжити комплектацію тренажерного залу, 

кабінету «Захист Вітчизни». 

протягом 

року 

КФВ, викладач ф/в  

9. З метою формування здорового способу життя 

проводити виховні заходи: 

- «Хочеш жити – кидай шкідливі звички» 

- «Твоє майбутнє – в твоїх руках»; 

- «Зроби свій вибір на користь здоров’я»; 

- «Подбай про своє здоров’я сам!». 

протягом 

року 

Класні керівники, 

КФВ 

 

10. З метою підвищення ролі фізичної культури та спорту, 

проводити змагання, конкурси, естафети.  

протягом 

року 

КФВ, викладач ф/в  

11. Продовжити традиційне проведення спортивних 

змагань: «Козацькі розваги», «Богатир ліцею», «Нумо, 

дівчата!» 

протягом 

року 

КФВ, викладач ф/в  

12. Забезпечити проведення Дня Здоров’я. вересень КФВ  

13. З метою підвищення ролі в житті юнака служби в 

Збройних Силах України проводити: зустріч з 

працівниками військкомату, зустріч з випускниками, 

які перебувають в лавах Збройних Сил. 

Грудень, 

протягом 

року 

КФВ, заступник 

директора з НВихР, 

класні керівники 

 

14. Робота спортивних секцій, гуртків. протягом 

року 

КФВ, керівники 

гуртків 

 

15. Проводити роботу із залученням учнів ліцею, схильних 

до вживання алкоголю та тютюнопаління до участі в 

спортивних гуртках, клубах за інтересами та гуртках 

художньої самодіяльності. 

постійно КФВ, керівники 

гуртків 

 

16. Участь в осінньому легкоатлетичному кросі. вересень КФВ, викладач ф/в  

17. Забезпечити проведення Олімпійського дня червень викладач ф/в  

3.2.7. Робота з учнями. 

1. Провести соціальну та профілактичну діагностику 

учнів (анкети, тести, особові справи). 

вересень Класні керівники, 

практичний 

психолог 

 

2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів. протягом 

року 

Класні керівники, 

практичний 

психолог 

 

3. Оформлення соціальних паспортів груп. вересень Класні керівники  

4. Використовувати в організації роботи в навчальній 

групі різні форми та методи : диспути, тренінги, 

ярмарки професій, тестування, акції, екскурсії, шоу, 

вечори, презентації, вернісажі, форуми, фестивалі, 

моделювання розвивально-виховних ситуацій.  

за планом Класні керівники  

5. Систематичний контроль відвідування занять. протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н  
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6. Знайомство учнів з правилами внутрішнього 

розпорядку ліцею та нормативно-правовими 

документами.  

вересень Адміністрація, 

психолог 

 

7. Виявлення і допомога неблагополучним сім’ям. постійно Класні керівники, 

майстри в/н, 

психолог 

 

8. Вивчення житлово-побутових умов учнів.  за планом Класні керівники, 

майстри в/н 

 

9. Організаційні питання: Підготовка і проведення 

групових зборів, підготовка та участь у 

загальноліцейних заходах. 

за планом Класні керівники  

10. Організація роботи по збереженню життя та здоров’я 

учасників НВП. 

систематич

но 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

11. Організація педагогічного патронажу за дітьми-

сиротами. 

протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

12. Індивідуальна робота з учнями девіантної поведінки.  протягом 

року 

Практичний 

психолог 

 

13. Організація та ведення наставництва. протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

ІV. Робота в гуртожитку 
1. Організація учнівського самоврядування в гуртожитку. вересень Вихователь  

2. Посилити роботу ради гуртожитку з питань 

дотримання правил внутрішнього розпорядку 

протягом 

року 

Вихователь  

3. Залучити педагогічний колектив до роботи в 

гуртожитку 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР, 

майстри в/н, класні 

керівники 

 

4. Створити належні умови для проживання та 

відпочинку в гуртожитку ліцею 

 

серпень-

вересень 

Адміністрація  

5. Регулярно проводити санітарні дні І раз на 

тиждень 

  

6. Організувати диспут, вікторини, вечори відпочинку, 

дні іменинників, походи та ін. 

протягом 

року 2 р. 

Вихователь  

7. Запровадити проведення конкурсів на кращу кімнату 

та кращих вітальних газет. 

1 раз на 

місяць 

Вихователь  

8. Систематично вести: щоденник пед. спостережень; 

анкетування; індивідуальні бесіди; інформаційно-

масову роботу. 

протягом 

року 

Вихователь, класні 

керівники, майстри 

в/н 

 

9. Організувати: 

- Колективний перегляд і обговорення телепередач. 

- Зустріч з працівниками правоохоронних органів. 

- Зустріч з працівниками ЦРЛ. 

систематич

но 

1 р. в 

місяць 

Вихователь  

10. Активізувати роботу в гуртожитку з питань 

пропаганди здорового способу життя та профілактики 

правопорушень. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР, 

м/сестра, 

вихователь, 

психолог 

 

11. Здійснювати контроль за самопідготовкою учнів. постійно Вихователь, класні 

керівники 

 

12. Залучення учнів – мешканців гуртожитку до занять у 

гуртках та спортивних секціях. 

постійно Вихователь, кл. 

керівники, майстри  
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13. Здійснювати регулярні рейди-перевірки стану 

проживання учнів у гуртожитку. 

протягом 

року 

Адміністрація 

 

 

V. Робота з батьками 
1. Батьківські збори «Першокурсники та їх адаптація до 

процесу навчання». 

жовтень Адміністрація 

 

 

2. Забезпечити проведення батьківських зборів в групах. протягом 

року 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

3. Здійснювати контроль за станом ведення протоколів 

батьківських зборів. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР 

 

4. Організація роботи батьківського комітету. вересень Заступник 

директора з НВихР 

 

5. Залучати батьків до участі у загальноліцейних, 

позаурочних заходах. 

протягом 

року 

Адміністрація, 

керівники гуртків 

 

6. Продовжити роботу батьківського університету 

«Здоров’я» та батьківського лекторію. 

І раз на 

квартал 

Заступник з НВихР, 

психолог 

 

7. Організація роботи психологічної служби для батьків     

(консультації). 

протягом 

року 

Заступник з НВихР, 

психолог 

 

8. Зміцнювати зв’язки викладачів – предметників з 

батьками учнів, які мають н/а та не отримують 

стипендію. 

протягом 

року 

Викладачі  

9. Активізувати роботу з обстеження житлово-побутових 

умов учнів, що проживають в сім’ях, що опинилися у 

скрутному становищі.  

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР, 

психолог 

 

10. Підтримувати зв’язок з родинами, де виховуються 

учні, схильні до правопорушень. 

протягом 

року 

Класні керівники, 

психолог 

 

11. Провести семінар на тему «Роль сімейних традицій у 

вихованні дітей». 

протягом 

року 

Класні керівники, 

психолог 

 

VI. Робота з органами учнівського самоврядування 
1. Провести вибори органів учнівського самоврядування 

в групах. 

вересень Заступник 

директора з НВихР 

 

2. Провести вибори до Ради лідерів ліцею. жовтень Заступник 

директора з НВихР 

 

3. Всебічно підтримувати учнівські ініціативи з питань 

активізації позаурочної діяльності. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР 

 

4. Провести учнівську конференцію про перспективи 

діяльності Ради лідерів ліцею. 

вересень Заступник 

директора з НВихР 

 

5. Активізувати участь Ради лідерів ліцею в навчально-

виховному процесі. 

вересень Заступник 

директора з НВихР  

 

6. Систематично проводити засідання старостату. протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР 

 

7. Організувати проведення тематичних акцій. протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР, 

рада лідерів 

 

8. Активізувати участь ради самоврядування у 

профорієнтаційній роботі. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВихР, 

рада лідерів 

 

9. Круглий стіл: «Волонтерський рух як основа 

громадського виховання та самореалізації молоді». 

грудень Заступник 

директора з НВихР, 

рада лідерів 

 

10. Своєчасно висвітлювати новини виховної роботи 

на сайті ліцею. 

Постійно Заступник 

директора з НВихР 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка 

про  

виконання 
1 2 3 4 5 

І. Організаційно - навчальна робота. 

1. Спланувати навчальний процес з фізичного 

виховання. 

вересень КФВ, викладач 

ф/в 

 

2. Провести вибори фізоргів груп, скомплектувати 

збірні команди навчальних груп з видів спорту. 

вересень- 

жовтень 

КФВ, викладач 

ф/в 

 

3. Організувати і провести звітно-виборчі збори 

колективу фізичної культури (КФК). 

протягом 

року 

Рада КФВ  

4. Проводити щомісячно засідання ради КФК з 

організаційних питань. 

щомісячно КФВ, викладач 

ф/в 

 

5. Організувати заняття для підвищення практичних 

навичок у проведенні фізкультпауз, хвилин 

майстрів в/н, класних керівників. 

протягом 

року 

Рада КФВ  

6. Оновити інструктивні, інформаційні стенди, 

фотостенди. 

протягом 

року 

КФВ, викладач 

ф/в 

 

7. Провести спортивні вечори, зустрічі з відомими 

спортсменами тощо. 

протягом 

року 

КФВ, викладач 

ф/в 

 

II. Методична робота. 

1. Взяти участь у роботі обласних семінарів -

практикумів, шкіл передового педагогічного 

досвіду. 

за планом 

роботи 

НМЦ ПТО 

КФВ, викладач 

ф/в 

 

2. Взяти участь у роботі методичної комісії 

викладачів загальноосвітніх предметів, ФВ та ЗВ.  

за планом 

роботи 

НМЦ ПТО  

КФВ, викладач 

ф/в 

 

3. Створення методичних розробок уроків та 

позакласних заходів. 

протягом 

року 

КФВ, викладач 

ф/в 

 

III. Фізкультурно-масова робота. 

1. Організувати роботу спортивних гуртків та секцій. протягом 

року 

КФВ, викладач 

ф/в 

 

2. Розробити Положення про змагання і календарний 

план проведення спартакіади серед учнів ліцею. 

вересень КФВ, викладач 

ф/к 

 

3. Сформувати збірні команди ліцею з видів спорту та 

брати участь у змаганнях обласної Спартакіади 

«Спорт протягом життя». 

вересень — 

жовтень 

Рада КФВ  

4. Провести предметний тиждень «Фізична культура і 

здоров'я». 

квітень Рада КФВ  

5. Проведення Дня здоров’я. вересень, 

травень 

КФВ, викладач 

ф/к 

 

6. Відзначення Міжнародного Олімпійського дня. червень КФВ, викладач 

ф/к 

 

7. Забезпечити участь у змаганнях на Кубок 

обласного управління фізичної культури і спорту. 

протягом 

року 

Рада КФВ  

8. Проводити оздоровчі екскурсії вихідного дня. протягом 

року 
Рада КФВ  

9. Взяти участь в міському турнірі «Юніор-ліга». травень рада КФВ  

V. Ф І З И Ч Н А  П І Д Г О Т О В К А 
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10. Взяти участь у шкільному турнірі пам’яті                        

В. Кондратьєва.  

травень рада КФВ  

10. Своєчасно подавати новини з фізичної підготовки 

Старожиловій Г.В. для висвітлювати на сайті 

ліцею. 

Постійно КФВ, викладач 

ф/к 

 

IV. Фізкультурно-оздоровча робота. 

1. Створити групи оздоровчої спрямованості. вересень КФВ, 

викладач ф/к 

 

2. Провести дні здоров'я та спортивні свята. жовтень-

березень 

КФВ, 

викладач ф/к 

 

3. Організувати роботу з учнями, віднесеними за 

станом здоров'я до спеціальної медичної групи. 

жовтень КФВ, 

викладач ф/к 

 

4. Забезпечити проведення поглибленого медичного 

огляду. 

вересень-

жовтень 

рада КФК  

5. Організувати проведення профілактичних бесід 

«За здоровий спосіб життя». 

щомісяця рада КФК  

6. Забезпечити проведення оздоровчих заходів у 

режимі навчального дня. 

щодня рада КФК  

V. Фінансово-господарська діяльність. 

1. Підтримувати стан матеріально – технічної бази 

спорткомплексу в належному стані. 

щодня КФВ, 

викладач ф/к 

 

2. Придбати необхідний спортивний інвентар. за 

кошторисом 

КФВ, 

викладач ф/к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 69 ~ 
 

№ 

з/п 

Що 

контролюється 

Мета контролю Хто 

контролює 

Термін 

контролю 

Де заслухано, 

підсумки 

контролю 
1 2 3 4 5 6 

1. Ведення 

викладачами та 

майстрами в/н 

журналів 

теоретичного та 

виробничого 

навчання 

Перевірка, як педпрацівники 

дотримуються інструкції з 

ведення журналів, 

накопиченість оцінок. Частота 

опитування, відповідність дат 

проведення уроків у журналах 

теоретичного навчання, 

виробничого навчання і 

розкладі. Виконання 

навчальних планів і програм. 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист, 

старший 

майстер в/н 

2 рази на 

семестр, 1 

раз на 

місяць, 1 раз 

на тиждень 

Обговорення на 

нараді при 

директорові 

2. Ведення журналів 

класних 

керівників,                    

майстрів груп 

Аналіз планів виховної 

роботи навчальних груп, стан 

виконання Закону України 

«Про мову», своєчасності 

виконання запланованих 

заходів, ви конання вимог до 

ведення журналів. 

Заступник 

директора з 

НВР, 

НВихР 

1 раз на 

місяць 

Обговорення на 

ІМН 

3. Ведення книги 

взаємовідвіду-

вання уроків 

Частота відвідування уроків, 

якість га глибина аналізу 

відвіданих уроків. Робота 

педпрацівників над 

особистими методичними 

проблемами; позитивні 

знахідки; ефективний досвід 

педагогів. 

Голови МК 1 раз на 

семестр 

(січень, 

травень) 

Обговорення на 

засіданнях МК 

4. Ведення книги 

протоколів 

засідань МК 

Виконання планів роботи, 

якість протоколів засідань 

комісій. 

Заступник 

директора з 

НВР 

2 рази на рік Обговорення на 

ІМН,  

методичній раді 

5. Уроки, 

лабораторно- 

практичні заняття 

Якість знань учнів, 

прищеплення їм навичок 

конспектування, між 

предметні зв'язки, ТЗН, 

комп'ютеризація навчального 

процесу, професійна 

спрямованість предметів 

загальноосвітнього циклу. 

Адміністра

ція, голови 

МК 

протягом 

навчального 

року 

Обговорення на 

ІМН, педраді, 

засіданнях МК 

6. Засідання 

методичних 

комісій 

Явка викладачів та майстрів 

в/н, підготовка запланованих 

питань. 

Заступник 

директора з 

НВР 

1 раз на 

місяць  

Обговорення на 

засіданнях 

методичної ради 

7. Виховні години, 

тематичні лінійки, 

вечори 

Якість підготовки і 

проведення виховних годин, 

тематичних лінійок. 

Присутність учнів на заходах. 

Виховний потенціал заходів. 

Зв'язок з майбутньою 

професією. 

Заступник 

директора з 

НВихР 

щопонеділка 

о 8:00 

Обговорення на 

ІМН, МО 

класних 

керівників та 

майстрів в/н           

8. Предметні гуртки 

та гуртки 

технічної 

творчості учнів 

Відвідування учнями засідань 

гуртків, виконання планів 

роботи, ефективності 

проведеної роботи. 

Заступник 

директора з 

НВР 

двічі на рік 

(лютий, 

травень) 

Обговорення на 

педраді 

VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 
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9. Кабінети та 

лабораторії 

Виконання планів роботи 

кабінетів та лабораторій. 

Додержання правил ТБ. 

Справність приладів та 

обладнання. Меблі в кабінетах, 

їх стан. 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

двічі на рік 

(січень, 

травень) 

Обговорення на 

ІМН, педраді 

10. Навчальні 

майстерні 

Наявність методичного 

забезпечення. Виконання 

програм в/н. Додержання правил 

ТБ. Зв'язок майстрів в/н з 

предметними комісіями 

викладачів спецдисциплін. 

Заступник 

директора з 

НВР 

двічі на рік 

(лютий, 

травень) 

Обговорення на 

ІМН, педраді 

13. Документація 

викладачів. 

Методичне 

забезпечення 

поточного та 

підсумкового 

контролю знань 

учнів 

Відповідність документації 

навчальним планам. Наявність 

документації українською мовою, 

наявність матеріалів ДПА, 

варіантів обов'язкових 

контрольних робіт за 

навчальними планами 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист, 

голови МК 

двічі на рік 

(грудень, 

травень) 

Обговорення на 

ІМН 

14. Звіти учнів з 

лабораторних та 

практичних робіт 

Дотримання вимог 

орфографічного і графічного 

режимів, їх оформлення, 

зберігання, перевірка їх 

викладачами. 

Заступник 

директора з 

НВР 

квітень Обговорення на 

засіданнях МК 

15. Комплексні 

кваліфікаційні 

завдання 

Наявність затверджених 

пакетів документів ККЗ з усіх 

професій. Матеріально - 

методичне забезпечення 

виконання ККЗ. 

Заступник 

директора з 

НВР 

грудень Обговорення на 

засіданнях МК 

16. ККЗ з предметів 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Стан дидактичної інтеграції 

професійно орієнтованих та 

спецдисциплін. Створення пакетів 

ККЗ (теоретичні питання, задачі, 

варіанти контрольних завдань). 

Заступник 

директора з 

НВР 

січень Обговорення на 

ІМН 

17. Звіти з 

виробничого 

навчання на 

виробництві 

(щоденники) 

Наявність та якість ведення 

щоденників виробничої 

практики. 

Заступник 

директора з 

НВР 

за графіком 

навчального 

процесу            
(після 

закінчення 

виробничого 

навчання) 

Обговорення на 

засіданнях МК 

18. Відкриті уроки Виконання графіка 

проведення та підготовки до 

них. Розгорнутий поурочний 

план-конспект або методична 

розробка. Зв'язок з 

індивідуальною методичною 

темою та єдиною методичною 

темою навчального закладу. 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

За графіком Обговорення на 

засіданнях 

педради 

19. Державна 

підсумкова 

атестація 

Додержання вимог до 

організації та проведення 

ДПА. Якість знань учнів. 

Матеріально методичне 

забезпечення. 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

ІІ семестр 

навчальною 

року 

Обговорення на 

педраді 
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20. Семінари з 

молодими 

викладачами та 

майстрами в/н 

Наявність плану роботи, 

тематики та розкладу 

семінарських занять, зразків 

методичної документації до 

уроків різних типів з 

використання активних 

методів навчання. 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

Жовтень Обговорення на 

ІМН 

22. Стан викладання 

предметів 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Якість проведення уроків, 

наявність планів-конспектів 

до уроків, забезпечення  

зв'язку із змістом професійної 

освіти 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

Протягом 

січня-

лютого 

Обговорення на 

педраді 

23. Санітарний стан 

приміщень, 

території 

Якість прибирання та 

чергування. Додержання 

санітарного режиму в учбових 

приміщеннях та гуртожитку. 

Наявність та справність 

меблів. 

Зав. 

господарст

вом 

Щоденно Обговорення на 

нарадах при 

директорові 
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Індивідуально-методична проблема: 

 «Індивідуалізація навчально-виховного процесу як фактор підвищення якості освіти» 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 

1. Організувати та провести засідання педагогічної 

ради ліцею (додаток № 1). 

30.08.2016 

27.10.2016 

22.12.2016 

23.02.2017 

27.04.2017 

22.06.1017 

Директор 

Луханіна Г.П. 

 

 

2. Організувати та провести засідання методичної 

ради (додаток № 2).  

15.09.2016 

24.11.2016 

26.01.2017 

23.03.2017 

08.06.1017 

Голова МР 

Білокінь В.Г. 
 

3. Провести засідання методичних комісій та  

творчої групи з впровадження інноваційних 

технологій в освітній процес (додаток № 3). 

Кожного місяця 
(згідно планів 

роботи МК, ТГ) 

Голови МК, 

ТГ 
 

4. Провести інструктивно-методичні наради з 

педагогічними працівниками (додаток № 4).  

ІІ вівторок 

місяця 

Методист  

5. Організувати та провести предметні тижні 

(додаток № 5). 

За графіком Методист, 

педпрацівники 
 

6. Організувати роботу постійно діючого 

психолого-педагогічного семінару «Педагогічний 

пошук» на тему: «Особистісно орієнтований 

підхід до навчання та виховання учнів» (додаток 

№ 6). 

08.09.2016 

10.11.2016 

09.03.2017 

08.06.2017 

Методист 

 
 

7. Організувати роботу постійно діючого 

теоретичного семінару «Формула успіху» на 

тему: «Педагогічні основи організаційно-

методичного забезпечення ПТО» (додаток № 7).  

19.10.2016 

21.12.2016 

15.02.2017 

20.04.2017 

Методист 

 
 

8. Організувати та провести методичний тиждень на 

тему: «Від креативного педагога до творчого 

учня».  

20.03.-

24.03.2017 

Методист  

9. Організувати роботу Школи передового 

педагогічного досвіду на тему: «Нестандартні 

форми навчання і виховання як ефективний засіб 

розвитку творчої активності учнів» (додаток   

№ 8). 

22.09.2016 

17.11.2016 

14.12.2016 

23.02.2017 

25.05.2017 

Методист 

 
 

10. Організувати роботу Школи молодого педагога 

(додаток № 9). 

I п’ятниця 

місяця 

Ст. майстер 

в/н 
 

11. Провести науково-методичну конференцію на 

тему: «Дидактичне проектування професійно 

орієнтованого інформаційного середовища: 

творчий підхід, ініціатива, новаторський пошук» 

(додаток № 10). 

19.01.2017 Методист 

 

 

 

VІІ. М Е Т О Д И Ч Н А  Р О Б О Т А 
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12. Провести педагогічні читання на тему: «Модель 

професійно – педагогічної компетентності 

педагога XXI століття» (додаток № 11) 

 

16.05.2017 

Методист 

 
 

13. Вивчити та узагальнити досвід роботи викладача 

Блюсюк Н.Ю.  

Протягом року Методист 

 
 

14. Організувати робочу (творчу) групу щодо 

створення інноваційного проекту в 2016/2017 

навчальному році. 

Вересень Заступник 

директора з 

НВР 

 

15. Організувати проведення індивідуальних та 

групових консультацій для педпрацівників ліцею 

(додаток № 12). 

За окремим 

графіком 

Методист 

 
 

16. Забезпечити умови для проведення самоосвітньої 

діяльності педагогів ліцею, індивідуальної 

методичної роботи. 

Постійно Методист 

 
 

17. Організувати наставництво для молодих 

педагогів (закріплення, планування роботи, 

проведення Школи молодого педагога). 

Постійно Методист 

 
 

18. Організувати роботу щодо проведення відкритих, 

експериментальних уроків, взаємовідвідування 

уроків.  

Постійно, 

за окремими 

графіками 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

19. Забезпечити проведення моніторингових 

досліджень рівня професійної компетентності 

педагогічних працівників ліцею. 

Січень  

червень 

 

Методист 

 
 

20. Надати методичну та консультативну допомогу 

щодо розробки навчально-плануючої 

документації викладачів та майстрів в/н. 

До            

09.09.2016 

Методист, 

голови МР, 

голови МК 

 

21. Скласти єдиний план методичної роботи на 

2016/2017 навчальний рік (додаток № 13).  

До              

09.09.2016 

Методист  

22. Організувати і провести комплекс заходів щодо 

діагностики НДУ з предметів загальноосвітньої 

та загальнопрофесійної підготовки. 

Грудень, 

червень 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

23. Створити умови для вивчення педпрацівниками 

сучасних педагогічних і виробничих технологій, 

обладнання, техніки тощо. 

Постійно 

 

Адміністрація, 

методист 

 

 

24. Організувати роботу з обдарованими учнями, 

забезпечити участь в обласних олімпіадах, 

конкурсах профмайстерності. 

Протягом року 
(згідно плану 

роботу) 

Заступник з 

НВР, 

ст.майстер в/н 

 

25. Проводити аналіз участі педагогічних 

працівників ліцею в методичній роботі, 

розробити інформаційно-методичний супровід 

цієї роботи. 

І та ІІ семестр Методист 

 
 

26. Забезпечити інформаційно-методичний супровід 

атестації педагогічних працівників ліцею.  

За планом 

роботи АК 

Голови МК, 

методист 
 

27. Поповнення електронного каталогу новими 

дидактичними (методичними) матеріалами 

педпрацівників.  

Протягом року Методист 

 
 

28. Надавати методичну допомогу педпрацівникам в 

оволодінні практичними вміннями і навичками 

інноваційної діяльності.  

За 

необхідністю  

Методист, 

голова ТГ  
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29. Висвітлення науково-методичної роботи на сайті 

Первомайського професійного ліцею.  

Протягом року Методист 

 
 

 

План роботи методичного кабінету на 2016/2017 н.р. 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 

I. Організаційна робота  

1. Організувати роботу методичного кабінету 

так, щоб він став інформаційно-методичною 

базою для педагогів, удосконалення їх 

професійної кваліфікації та самоосвіти. 

Протягом року  Заступник 

директора з 

НВР,                    

методист 

 

2. Провести вихідне анкетування педпрацівників з 

метою визначення рівня професійної 

компетентності, запитів, потреб. 

Травень 

2017 

Методист, 

психолог 
 

3. Скласти план надання адресної допомоги за 

індивідуальними запитами педагогів на основі 

аналізу діагностичних карт. 

Вересень 

2016 

Методист  

4. Доповнювати довідково-інформаційний фонд 

методичних матеріалів, літератури з єдиної 

методичної теми. 

Постійно Бібліотекар 

методист 
 

5. Створити в методичному кабінеті картотеки: 
- методичної літератури, періодичних видань з 

питань професійно - технічної освіти; 

- передового педагогічного досвіду; 

- педагогічних програмних засобів тощо. 

Постійно Бібліотекар 

методист 
 

6. Зосередити в методичному кабінеті 

плануючу документацію на навчальний рік: 
- план роботи ліцею на 2016/2017 н.р.; 

- план роботи педагогічно (методичної) ради; 

- плани роботи методичних комісій; 

- плани роботи Школи передового досвіду, 

семінарів, Школи молодого педагога; 

- план проведення ІМН; 

- плани роботи творчих груп тощо. 

Вересень 

2016  

Заступник 

директора з 

НВР, НВихР                   

методист,              

старший 

майстер в/н 

 

7. Організувати проведення заходів щодо 

підвищення педагогічної майстерності: 
- постійно діючих семінарів: теоретичного 

«Формула успіху» та психолого-педагогічного 

«Педагогічний пошук»; 

- педагогічних шкіл тощо. 

Постійно  

за окремими 

планами 

Методист,  

голова МР,  

голови МК, 

творчої 

групи         

 

8. Організувати і провести педагогічні читання на 

тему: «Модель професійно-педагогічної 

компетентності педагога XXI століття».  

16.05.2017 Методист  

9. Організувати та провести науково-методичну 

конференцію на тему: «Дидактичне проектування 

професійно орієнтованого інформаційного 

середовища: творчий підхід, ініціатива, 

новаторський пошук» 

19.01.2017 Методист  
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10. 

 

 

Організувати та провести методичний тиждень за 

темою: «Від креативного педагога до творчого 

учня». 

20.03.- 

24.03.2017 

Методист  

11. Надавати індивідуальну допомогу викладачам і 

майстрам в/н у доборі літератури та матеріалів 

для проведення уроків, відкритих уроків, 

позакласних заходів, для самоосвіти. 

Постійно Методист,              

бібліотекар  
 

12. Спільно з бібліотекарем ліцею організувати 

роботу служби Науково-технічної і педагогічної 

інформації. 

За окремим 

планом 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

13. Організувати виставки нових надходжень 

літератури, тематичних виставок, виставок за 

підсумками роботи: 
- кращих зразків наочних посібників 

і методичних матеріалів контрольно - 

методичних засобів; 

- кращих методичних розробок з окремих тем, 

розділів програми, предмета тощо. 

За потребою Методист,              

голови МК, 

бібліотекар 

 

14. Організувати випуск методичного бюлетеня «На 

допомогу викладачу та майстру в/н». 

Щокварталу Методист              

15. Взяти участь у підготовці і проведенні атестації 

педпрацівників. 

Вересень - 

квітень 

Голова АК, 

методист,           
 

16. Організувати взаємовідвідування уроків. 

 

Серпень-

вересень 

Методист  

17. Надати допомогу педпрацівників у роботі щодо 

самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, 

авторам доповідей, рефератів, методичних 

розробок. 

Постійно Методист  

ІІ. Аналітико — методична робота 

1. Вивчення наказів, положень, рекомендацій 

стосовно науково-методичної роботи. 

Протягом року Методист 

голови МК 
 

2. Провести психолого-педагогічні спостереження 

за динамікою педагогічної майстерності 

педпрацівників згідно з діагностичними картами. 

Постійно Психолог, 

методист 
 

3. 

 

 

Надавати методичну допомогу у розробці 

навчально-плануючої документації: поурочно-

тематичних планів, робочих програм тощо. 

Вересень, 2016 Методист,          

голови МК 
 

4. Організувати роботу Школу молодого педагога. Вересень, 2016  Методист  

5. Забезпечити індивідуальний підхід до надання 

методичної допомоги щодо самоосвіти педагогів. 

Постійно Методист  

6. Надати допомогу методичним комісіям щодо 

планування і проведення засідань. 

Щомісяця Методист  

7. Організувати наставництво з надання адресної 

допомоги педагогічним працівникам. 

Постійно Методист  

8. Надавати допомогу в підготовці та проведенні 

семінарів-практикумів. 

Постійно Методист  

9. Надавати допомогу в підготовці, проведенні і 

обговоренні відкритих уроків. 

Постійно Методист  
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10. Створити зразки плануючої документації для 

різних категорій педагогів. 

Вересень 

2016 

Методист,             

голови МК 
 

11. Розробити інформаційно-методичний супровід 

внутрішньоліцейних конкурсів, оглядів тощо. 

За потреби Методист  

12. Надавати консультативно-методичну допомогу 

педагогам навчального закладу щодо 

моніторингу: 
- змісту навчання і виховання; 

- рівня навчальних досягнень учнів; 

- освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічних 

кадрів; 

- стану методичної роботи; 

- інформаційного забезпечення; 

- стану роботи з передового педагогічного 

досвіду тощо. 

Протягом року Методист, 

голови МК 
 

13. 

 

 

 

Проводити моніторинг якості знань учнів. І, ІІ семестр Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

 

14. Проведення методичних оперативних нарад 

(оперативок). 

Протягом року Методист  

15. Проведення методичної консультації «Увага 

атестація!» 

Вересень, 2016 Методист 

 
 

16. Проаналізувати вхідне та вихідне діагностування 

навчальних досягнень учнів із загальноосвітніх 

предметів. 

Листопад, 

квітень 

Методист 

 
 

17. Приймати участь у засіданнях методичних 

комісій (об’єднання) та творчих груп з метою 

контролю і надання методичної допомоги в 

роботі комісій. 

Протягом року Методист  

18. Надавати методичну допомогу щодо виконання 

навчальних програм та планів.  

Протягом року Заступник 

директора з 

НВР 

 

19. Забезпечити якісну підготовку і змістовне 

проведення предметних тижнів. 

Згідно графіку Методист  

20. Діагностування ефективності методичної роботи 

із науково-методичної проблеми. 

Червень, 2017 Методист  

ІІІ. Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду 

1. Вивчити потреби викладачів у підвищенні 

фахового рівня. 

Жовтень Методист,             

ст. майстер в/н 
 

2. Вивчити і систематизувати матеріали з досвіду 

роботи викладачів, що атестуються. 

Лютий 

2016 

Голова АК 

методист 
 

3. Систематично дбати про стимулювання творчого 

пошуку, ініціативи викладачів. 

Протягом  

року 

Методист  

4. Продовження роботи над створенням банку 

даних передового педагогічного досвіду на основі 

ознайомлення з матеріалами, опублікованими в 

педагогічних та методичних виданнях. 

Протягом  

року 

Методист, 

бібліотекар 
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1 2 3 4 5 

5.  Популяризація і впровадження в практику 

роботи  позитивного досвіду досвідчених 

педагогів  ліцею: Блюсюк Н.Ю., Литвін Т.В., 

Лук’янчикової О.В. 

Протягом  

року 

Методист  

6. 

 

 

Вивчення, переосмислення та первинна апробація 

досвіду роботи передових навчальних закладів    

м. Харкова та області. 

Протягом  

року, за 

потребою 

Методист, 

бібліотекар 
 

7. Обмін досвідом з метою професійного 

вдосконалення, вибору оптимальних форм і 

методів роботи через: 

-взаємодвідвідування викладачами та майстрами 

в/н уроків і позакласних заходів; 

-співбесіди; 

- дискусії;                           

-розробку рекомендацій. 

Протягом 

року 

 

 

 

 

Методист, 

голова МР 

голови МК 

 

 

8. Провести засідання школи передового 

педагогічного досвіду на тему: «Нестандартні 

форми навчання і виховання як ефективний засіб 

розвитку творчої активності учнів». 

За планом 

ШППД 

Методист 

 
 

9. Продовжити роботу по створенню портфоліо 

педпрацівників. 

Протягом року Методист, 

голови МК 
 

10. Сприяти організації творчих відряджень 

педагогів з вивчення досвіду роботи колег. 

Постійно Методист  
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№
з/п 

Зміст роботи Термін Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 
виконання 

1 2 3 4 5 

1. Скласти графік підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на 2016/2017 навчальний 

рік (додаток № 14).  

Вересень  Методист  

2. Провести вхідне та вихідне діагностування 

педпрацівників з метою виявлення інформаційно-

методичних запитів (додаток № 15). 

Вересень  

червень 

Методист  

3. Забезпечити участь педпрацівнитків всіх категорій 

у роботі обласний семінарів-практикумів, шкіл 

передового досвіду, обласних конкурсів тощо. 

(згідно планів роботи НМЦ ПТО та ДНО ХОДА) 

За планом  

НМЦ ПТО 

Заступник 

директора з 

НВР, НВихР,               

методист  

 

4. Створити умови для участі педпрацівників ліцею у 

колективних та індивідуальних формах методичної 

роботи. 

За єдиним 

планом метод. 

роботи 

Методист  

5. Організувати стажування майстрів в/н 
 
та 

викладачів професійно-теоретичної підготовки
 
на 

виробництві з метою вивчення сучасних технологій 

матеріалів, техніки (додаток № 16). 

За графіком Заступник 

директора з 

НВР, ст. 

майстер в/н 

 

6. 

 

Реалізувати заходи щодо самоосвітньої діяльності 

кожного педагога ліцею.  

Протягом року Методист, 

голови МК 

 

7. Організувати роботу педпрацівників щодо 

реалізації індивідуальних науково-методичних 

проблем. 

За планами 

НМР 

Методист, 

голови МК 

 

8. Забезпечити проведення комплексу заходів з 

атестації педпрацівників ліцею (додаток № 17). 

За планом  

роботи АК 

Голова АК  

9. Провести моніторинг методичної роботи 

викладачів, майстрів в/н за навчальний рік 

(додаток № 18). 

Червень Голова АК  

10. Забезпечити вивчення нових педагогічних і 

виробничих технологій, передового досвіду 

навчання та виховання, аналізувати результати цієї 

роботи. 

Постійно, 

згідно плану 

методроботи 

Методист  

11. Організувати наставництво, надання допомоги, 

відвідування індивідуальних і групових 

консультацій. 

Постійно за 

графіком 

Методист  

12. Організувати постійно  діючі тематичні виставки у 

методичному кабінеті і бібліотеці з метою 

поширення ППД, новинок методичної літератури; 

досягнень педагогіки, психології, техніки тощо.   

За планом 

методичної 

роботи 

Методист, 

служба НТПІ 

 

13. Запроваджувати в практику індивідуальної 

методичної роботи складання анотованих 

покажчиків опрацьованої літератури, періодичних 

видань. 

Протягом року Методист, 

бібліотекар 

 

14. Залучити до проведення ліцейних конкурсів 

педагогічних працівників ліцею. 

За планом 

роботи ліцею 

Адміністрація  

 

 

VІІІ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
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№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Форма 

контролю 

Відмітка 

про 
виконання 

1 2 3 4 5 6 

І. Організаційні заходи 

1. Приведення зборів колективу ліцею з 

питань охорони праці. 

жовтень 

 

Директор, 

голова ПК 

протокол  

2. Оновлення інформаційних куточків з 

питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності в кабінетах, 

майстернях, лабораторіях тощо. 

серпень Завідуючі 

кабінетами, 

майстернями 

(лабораторіями) 

стенди  

ІІ. Організація роботи з учасниками навчально-виховного процесу 

3. Підготовка наказів: 

- про організацію роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності; 

- про заборону куріння та пропаганду 

здорового способу життя. 

серпень Інженер з ОП наказ  

4. Перегляд (розробка) інструкцій з 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності. 

III декада 

місяця 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

навчального 

закладу 

Інструкції; 

наказ  

 

5. Організація заходів до проведення 

місячника охорони праці до 

Всесвітнього дня охорони праці. 

березень — 

квітень 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

навчального 

закладу 

план 

проведення 

місячника 

охорони 

праці 

 

ІІІ. Контроль за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності 

1. Контроль за дотриманням санітарно - 

гігієнічних вимог у приміщеннях 

ліцею. 

III декада 

місяця 

Заступник 

директора з НВР 

наказ  

2. Перевірка наявності первинних 

засобів пожежогасіння й 

забезпечення відповідних служб і 

кабінетів вогнегасниками. 

вересень Завідуючий 

господарством 

довідка  

3. Контроль за веденням журналів 

реєстрації інструктажів. 

до 01.10.16 

року 

Інженер з ОП нарада при 

директорі 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІХ. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 

1. Продовжувати поповнювати бібліотечний 

фонд підручниками, навчальними 

посібниками зі спеціальностей. 

протягом року Директор, 

бібліотекар 

 

2. Провести інвентаризацію в ліцеї. жовтень-

листопад 

Директор, головний 

бухгалтер 

 

3. Продовжити розробку переліку необхідного 

КМЗ занять з усіх навчальних дисциплін. 

протягом року Заступник 

директора з НВР 

 

4. Оформити підписку на газети і журнали на 

2016/2017 навчальний рік. 

вересень 

жовтень 

Директор, 

бібліотекар, 

головний бухгалтер 

 

5. Провести ремонт приміщень, навчальних 

класів, виробничих майстерень (лабораторій) 

для занять. 

липень-

серпень 

Завгосп,  

ст. майстер в/н 

 

6. Продовжити роботу з оснащення лабораторії 

кухарів, кондитерів. 

липень Завгосп,  

ст.майстер в/н, 

зав.лабораторією 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка 

про                   
виконання 

1 2 3 4 5 

1. Зробити моніторинг профорієнтаційної роботи за 

минулий навчальний рік, виявлення недоліків, 

розробка заходів щодо їх усунення. 

серпень-

вересень 

Заступники 

директора з 

НВихР, НВР 

 

2. Закріплення педагогічних працівників за 

загальноосвітніми навчальними закладами                        

м. Первомайський і області. 

вересень - 

жовтень 

Заступник 

директора з 

НВихР 

 

3. Розробка плану спільної роботи ліцею з школами 

міста та області. 

вересень - 

жовтень 

Заступники 

директора з 

НВихР, НВР 

 

4. Планування проведення заходів у школах. вересень - 

жовтень 

Заступник 

директора з 

НВихР 

 

5. Планування проведення екскурсій учнів шкіл до 

ліцею. 

вересень - 

жовтень 

Заступник 

директора з 

НВихР 

 

6. Організація співпраці з засобами масової 

інформації щодо профорієнтаційної роботи. 

вересень - 

жовтень 

Заступник 

директора з 

НВихР 

 

7. Проведення Дня відкритих дверей. лютий-

березень 

Заступники 

директора з НВР, 

НВихР, 

 

8. Підготовка наочності у навчальному закладі, 

поліграфічної рекламної продукції. 

березень Заступники 

директора з 

НВихР,  НВР  

 

9. Проводити профорієнтаційні заходи з Обласним 

Центром зайнятості. 

протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВихР 

 

10. Забезпечення роботи приймальної комісії. протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВихР 

 

11. Підготовка та оновлення постійно діючої виставки 

в методичному кабінеті, бібліотеці з 

профорієнтаційної роботи тощо. 

січень Заступник 

директора з 

НВихР, методист, 

бібліотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІ. ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка 

про                
виконання 

1 2 3 4 5 

1. Скласти заходи щодо проведення поточного 

ремонту приміщень ліцею.  

липень-

серпень 

Завгосп  

3. Провести інвентаризацію майна і матеріалів ліцею. протягом 

року 

Головний 

бухгалтер,   

завгосп 

 

4. Продовжувати оснащення матеріально - технічної 

бази в навчальних кабінетах. 

протягом 

року 

Директор, 

завгосп 

 

5. Розробити та виготовити інформаційні та змінні 

стенди для приміщення та кабінетів. 

липень-

серпень-

вересень 

Директор, 

завгосп 

 

6. Провести ремонт крильця біля входу до 

навчального корпусу. 

липень-

серпень 

Завгосп  

7. Організувати підключення до опалювального 

сезону. 

липень-

жовтень 

Завгосп  

8. Перезаключити договори з організаціями: 

енергопостачання, водопостачання, 

водовідведення. 

на протязі 

року 

Головний 

бухгалтер,           

завгосп 

 

9. Забезпечити підготовку ліцею до 2016/2017 

навчального року та роботи в осінньо-зимовий 

період. 

вересень-

жовтень 

Директор, 

завгосп 

 

10. Проведення загального технічного огляду будівель 

та споруд учбового корпусу, громадсько-

побутового корпусу, майстерень, гуртожитку, 

гаражів для механізмів (додаток № 19). 

вересень 

2016р., 

квітень 

2017р. 

Технік з 

експлуатації 

приміщень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор Первомайського 

професійного ліцею 

 

_______________ Г. П. Луханіна  

 

 

 

ГРАФІК 

проведення загального технічного огляду будівель та споруд 

Первомайського професійного ліцею у 2016 році 

 

№ з/п Найменування будівель Термін виконання Примітка 

1. Учбовий корпус 
Квітень 2016 

Вересень 2016 

 

2. Громадсько-побутовий корпус 
Квітень 2016 

Вересень 2016 

 

3. Майстерні  
Квітень 2016 

Вересень 2016 

 

4. Гараж для механізмів  
Квітень 2016 

Вересень 2016 

 

5. Гуртожиток  
Квітень 2016 

Вересень 2016 

 

 

 

 

             Технік з експлуатації приміщень     Гапоненко О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


