
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Первомайського 

професійного ліцею 

____________ Луханіна Г.П. 

«27» жовтня 2016 року 

Заходи 
Первомайського професійного ліцею 

щодо реалізації освітнього проекту 

«Виховний простір Харківщини» 

№
 з

/п
 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 

1 Ознайомити педагогічний 

колектив з освітнім проектом 

«Виховний простір Харківщини» 

жовтень 

2016 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Юртаєва І.В. 

 

2 Взяти участь в обласному 

семінарі-практикумі для 

керівників музеїв при 

професійно-технічних 

навчальних закладах  «Музей як 

осередок національно-

патріотичного виховання 

учнівської молоді» 

2016/2017 

навчальний 

рік 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Юртаєва І.В., 

Блюсюк Н.Ю. 

 

3 Взяти участь в обласному 

семінарі-практикумі «Виховна 

система навчального закладу: 

проблеми, пошуки, знахідки» 

жовтень 

2016  

березень 

2017 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Юртаєва І.В. 

 

4 Взяти участь в обласній школі 

передового досвіду «Формування 

життєвих навичок учнівської 

молоді під час дозвілля в 

гуртожитку» 

листопад 

2016 

Вихователь  

Мезенцева О.Т. 

 

5 Взяти участь в обласному 

семінарі-практикумі «Роль 

бібліотеки ПТНЗ у 

національному вихованні 

учнівської молоді» 

березень  

2017 

Бібліотекар 

Пономаренко Л.Я. 

 

6 Взяти участь в обласній школі 

передового досвіду «Методичне 

забезпечення виховної роботи в 

ПТНЗ» 

квітень  

2017 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Юртаєва І.В. 

 

7 Взяти участь в обласному 

семінарі-практикумі 

«Формування громадянських 

компетентностей засобами 

предмета «Правознавство» 

квітень  

2017 

викладач правознавства  

Блюсюк Н.Ю. 

 



1 2 3 4 5 

8 Взяти участь в обласному 

семінарі-практикумі «Екологічне 

виховання: форми і методи 

бібліотек ПТНЗ» 

вересень  

2017 

Бібліотекар 

Пономаренко Л.Я. 

 

9 Взяти участь в обласній школі 

передового досвіду 

«Національно-патріотичне 

виховання учнівської молоді 

ПТНЗ засобами навчального 

предмета «Захист Вітчизни» 

жовтень  

2017 

викладач предмета 

«Захист Вітчизни» 

Рябокобила О.О. 

 

10 Взяти участь у виставці технічної 

та декоративно-прикладної 

творчості ПТНЗ, присвячена 

Дню захисника Вітчизни (за 

участю благодійних організацій) 

2016-2018 Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Юртаєва І.В., 

старший майстер 

Старожилова Г.В. 

 

11 Взяти участь в обласних 

семінарах-практикумах для 

керівників гуртків ПТНЗ 

вокально-хорового, 

театрального, хореографічного, 

інструментального напрямів за 

темою «Організація роботи 

гуртків ПТНЗ у системі 

національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді» 

2016-2018 керівник гуртків 

Лукінова І.О. 

 

12 Провести тематичні заходи, 

присвячені подвигам 

українських воїнів, боротьбі за 

територіальну цілісність 

України: 

 до дня утворення Української 

Повстанської Армії; 

 до Дня Соборності України; 

 до святкування дня Гідності та 

Свободи; 

 до відзначення для пам’яті 

Героїв Крут 

2016-2018 класні керівники, 

майстри виробничого 

навчання, учні  

 

13 Взяти участь у Всеукраїнській 

історико-краєзнавчій 

конференції учнівської молоді 

«Пізнай себе, свій рід, свій 

нарід» 

січень  

2017-2018 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Юртаєва І.В., 

викладач історії Блюсюк 

Н.Ю. 

 

14 Взяти участь у ІІ (обласному) 

етапі Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») 

червень 

2017-2018 

Викладач фізичної 

культури Галактіонов 

С.І., викладач предмета 

«Захист Вітчизни» 

Рябокобила О.О. 

 

 



1 2 3 4 5 

15 Організація навчально-

тематичних автобусних 

екскурсій за маршрутами 

«Меморіали м. Харкова  

(Дробицький Яр – Лісопарк – 

висота Маршала І.С. Конєва)», 

«Соколово-Таранівка Зміївського 

району», «Музей-діорама воїнів-

інтернаціоналістів м. Харків» 

2016-2018 Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Юртаєва І.В.,  

класні керівники, 

майстри виробничого 

навчання 

 

16 Проведення «тижня права» разом 

із правозахисними, юридичними 

службами, установами, органами 

щорічно 

грудень 

викладач правознавства  

Блюсюк Н.Ю. 

 

17 Взяти участь у виданні збірки 

«Герої не вмирають» про воїнів-

земляків, які загинули  за 

незалежність і територіальну 

цілісність України, проявили 

героїзм у бойових діях під час 

проведення АТО на сході 

України 

2016-2018 Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Юртаєва І.В., 

бібліотекар 

Пономаренко Л.Я., 

учнівське 

самоврядування 

 

18 Взяти участь в у всеукраїнських 

та міжнародних дитячих і 

учнівських конкурсах: 

 ІІІ (обласному) етапі 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді ім. Т. Шевченка;  

 ІІІ (обласному) етапі 

Міжнародного конкурсу з 

української мови імені 

П.Яцика 

щорічно 

грудень 

викладач української 

мови та літератури 

 

19 Провести заходи, присвячені 

Дню української писемності та 

мови 

щорічно 

жовтень – 

листопад 

викладач української 

мови та літератури 

 

20 Організувати свято «Миколин 

день» для дітей дошкільних 

закладів та дітей молодшого 

шкільного віку 

щорічно 

грудень 

керівник гуртків 

Лукінова І.О., учнівське 

самоврядування  

 

21 Взяти участь в обласній школі 

лідерів учнівського 

самоврядування ПТНЗ 

«Формування лідерських якостей 

у молоді, умінь та навичок 

згуртування колективу» 

жовтень  

2016  

квітень  

2017 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Юртаєва І.В., 

голова ради 

самоврядування 

 

22 Взяти участь у фестивалі-

конкурсі «Ми – майбутнє 

України» 

листопад  

2016 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Юртаєва І.В. 

 



1 2 3 4 5 

23 Провести військово-спортивні 

свята до Дня Збройних Сил 

України та Дня Захисника 

Вітчизни 

грудень  

2016-2018 

Викладач фізичної 

культури Галактіонов 

С.І., викладач предмета 

«Захист Вітчизни» 

Рябокобила О.О. 

 

24 Взяти участь в обласних зборах 

лідерів учнівського 

самоврядування «Розвиток 

творчого потенціалу лідерів – 

шлях до успіху» 

березень  

2017 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Юртаєва І.В. 

 

25 Планування й проведення 

заходів, присвячених пам’яті 

загиблих, які віддали своє життя 

за незалежність і територіальну 

цілісність України, проявили 

героїзм у бойових діях під час 

проведення АТО на сході 

України:  

 тематичні бесіди та засідання 

«круглих столів» за темами: 

«Земляки – учасники АТО на 

сході України»,  «Мій рідний 

край, моя земля – моя історія 

жива», «Герої нашого часу»;   

 фотовиставки «Україна – 

більша за життя», «Тільки 

тим історія належить, хто за 

неї бореться й живе», «Часи 

не обирають …»;  

 встановлення меморіальних 

дошок; 

 створення куточків і стендів 

Пам’яті, створення фільмів 

тощо 

протягом 

2016-2018 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Юртаєва І.В., 

класні керівники, 

майстри виробничого 

навчання,  

викладач предмета 

«Захист Вітчизни» 

Рябокобила О.О., 

викладач історії Блюсюк 

Н.Ю. 

 

26 Організація перегляду в 

навчальних закладах фільму 

«Герої не вмирають» 

протягом 

2016-2018 

класні керівники, 

майстри виробничого 

навчання 

 

27 Взяти участь в обласних  акціях 

«Напиши листа захиснику 

Батьківщини», «Повертайтеся 

живими» (виготовлення 

сувенірів-оберегів), «Дякуємо за 

сонячний ранок» (малюнки, 

вітальні листівки) 

протягом 

2016-2018 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Юртаєва І.В., 

учнівське 

самоврядування 

 

28 Провести зустрічі з учасниками 

АТО, ліквідаторами аварії на 

ЧАЕС, воїнами-афганцями, 

ветеранами Другої світової війни 

протягом 

2016-2018 

класні керівники, 

майстри виробничого 

навчання 

 



1 2 3 4 5 

29 Взяти участь в обласному 

семінарі-практикумі «Розвиток 

моральних якостей та 

загальнолюдських духовних 

цінностей учнівської молоді 

ПТНЗ засобами предмета 

«Людина і світ» 

травень  

2017 р. 

викладач предмета 

«Людина і світ» 

 

30 Проведення щорічних обласних 

оглядів-конкурсів художньої 

самодіяльності серед 

професійно-технічних 

навчальних закладів 

протягом 

2016-2018 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Юртаєва І.В. 

керівник гуртків 

Лукінова І.О., класні 

керівники, майстри 

виробничого навчання 

 

31 Проведення щорічних обласних 

оглядів-конкурсів технічної та 

декоративно-прикладної 

творчості серед професійно-

технічних навчальних закладів 

протягом 

2016-2018 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Юртаєва І.В., 

старший майстер 

Старожилова А.В., 

класні керівники, 

майстри виробничого 

навчання 

 

32 Взяти участь у семінарі-

практикумі «Формування 

здорового способу життя на 

уроках хімії» 

квітень   

2017 

Викладач хімії Зінченко 

Л.В. 

 

33 Взяти участь в обласній школі 

передового досвіду на тему 

«Використання методик і 

розробок тренінгових вправ, 

складених на підставі 

інтерактивних форм роботи» 

червень 

2017 

Практичний психолог 

Недоріз Л.І. 

 

34 Взяти участь в обласному 

семінарі-практикумі «Система 

роботи соціально-психологічної 

служби щодо профілактики 

негативних явищ в учнівському 

середовищі» 

жовтень 

2017 

Практичний психолог 

Недоріз Л.І. 

 

35 Упровадження програми 

профілактики конфліктів та 

правопорушень серед учнівської 

молоді «Будуємо майбутнє 

разом» 

листопад 

2016 року 

Практичний психолог 

Недоріз Л.І. 

 

36 Організація та проведення 

досліджень: 

 щодо схильності учнів  до 

шкідливих звичок; 

 

 Практичний психолог 

Недоріз Л.І. 
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  вивчення стану агресії учнів; 

 виявлення акцентуації 

характеру; 

 «Правова обізнаність: 

правопорушення та 

відповідальність»; 

 вивчення обізнаності молоді 

щодо поширення венеричних 

захворювань і ВІЛ-інфекції 

протягом 

2016-2018 

  

37 Проведення тренінгових занять: 

 щодо подолання шкідливих 

звичок «Це мій вибір»;  

 «Профілактика ризикованої 

поведінки і ВІЛ/СНІД» 

протягом 

2016-2018 

Практичний психолог 

Недоріз Л.І. 

 

 

 

 

    Заступник директора з навчально-виховної роботи                             І.В. Юртаєва 

 


