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ПЛАН РОБОТИ  

ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ДНЗ 

«ІЗЮМСЬКИЙ РЦПО» 

НА  БЕРЕЗЕНЬ 2020-2021 Н.Р. 



1. Організаційні заходи. 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Відповідальний 

1. Обговорити та затвердити план роботи педагогічного 

колективу на березень 2021 р. 
Директор центру 
Колесник Л.В., заст. дир, 

методисти 

2.  Здійснити  моніторинг щоденного відвідування занять та 

дисципліни  учнів 
Заст. дир. з ЗВихР 
Машков О.М. 

3. Продовжити  профорієнтаційну  роботу в школах міста та 

району 
Заст. дир. з ЗВихР 
Машков О.М. 

4. Продовжити роботу по підготовці до участі у виставці 

технічної творчості. 
ст. майстер  
Філатов О.Ф.  

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В. 

майстри в/н 

5. Продовжити роботу по підготовці до участі обласному огляді 

художньої самодіяльності. 
Заст. дир. з ЗВихР 
Машков О.М., керівники 

художніх колективів 

6. Укласти угоди з керівниками підприємств,  установ, 

організацій на проведення виробничого навчання та 

виробничої практики учнів центру на підприємствах міста. 

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., ст. майстер  
Філатов О.Ф.  

7. Організувати своєчасну подачу інформації до Департаменту 

науки і освіти та Науково-методичного центру ПТО у 

Харківській області. 

Заст. дир. НВР Соловей О.В.,  
заст. дир. з НР Чупова В.В.,  

заст. дир. з НВихР Машков 

О.М. 

9. Забезпечити виконання нормативних документів при 

проведенні атестації педагогічних працівників закладу. 
директор 

Заст. дир. НВР Соловей О.В.,  

заст. дир. з НР Чупова В.В.,  
заст. дир. з НВихР Машков 

О.М. 

10. Продовжити роботу над атестацією закладу з професій «токар, 

монтажник систем утеплення будівель, бджоляр» 

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., методисти 

11. Взяти участь у обласних методичних секціях керівних та 

педагогічних працівників 

А графіком роботи НМЦ ПТО 

12. Організувати відкриття СТЕМ-лабораторії Протягом місяця Адміністрація  

13. Скласти план заходів за підсумками навчально-практичного 

семінару з керівниками закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

Заст. директора з НВР 

Соловей О.В., інженер з ОП 

Сухоруков В.М., 

відповідальний за пожежну 

безпеку Сергій Святенко 

 

14. Взяти участь в обговоренні книги А. Кравченка, І. Шевченка 

«Хранят покой героев обелиски» 

Заст. дир. з НР Чупова В.В.  

15. Розпочати роботу над формуванням замовлення бланків 

свідоцтв про повну загальну середню освіту 

Заст. дир. НВР Соловей О.В.  

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Теоретична  підготовка 

 
№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Строки 

виконання 
Відповідальний 

1. Організувати та провести предметний тиждень  з 

предмету «Українська література». 
«Т.Г. Шевченко – провісник долі України» 

16.03-21.03.2021 Ошурко Н.О. 

2. Згідно графіка навчального процесу провести 

поетапні атестації в групах К-318, КО-120 
Протягом 

місяця 

Заст. дир. з НВР 
Соловей О.В., 
Викладачі, майстри 

в/н груп 

3. Взяти участь у роботі групи із впровадження 

СП(ПТ)О з професії «бармен» 

Протягом 

місяця 

Заст. дир. з НВР 
Соловей О.В., 
Методист Короткий 

С.П., майстер в/н 

Воротиленко О.Л. 

 

 
Робота з обдарованими учнями 

5. Продовжити підготовку учнів до обласних конкурсів 

професійної майстерності. 
Протягом 

місяця 

Викладачі, майстри 

в/н 

6. Продовжити роботу з обдарованими учнями в 

предметних та профільних гуртках, спортивних 

секціях 

За розкладами 

занять 
Керівники  гуртків та 

секцій 

7. Методичним комісіям спільно з практичним 

психологом продовжити роботу по виявленню 

обдарованостей у дітей. 

Згідно програми 

«Обдарована 

дитина» 

Заст. директора з 

НВихР Машков О.М. 

практичний психолог 

Носачова Н.Є. 

 

 

3. Професійно-практична підготовка. 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Строки 

виконання 
Відповідальний 

1. Укласти договори на проходження виробничої 

практики для учнів групи КС-318, 

та груп Т-318, К-317 

 

До 15.03.2021 

До 31.03.2021 

Майстри в/н груп 

2. Підготовка до виставки - огляду дидактичних 

матеріалів та творчих робіт  

Згідно графіку 

роботи НМЦ 

ПТО. 

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

викладачі, ст. 

майстер,  
майстри в/н 

 

 

4. Контроль за організацією навчально-виховного процесу 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Строки 

виконання 
Відповідальний 

1. Провести перевірку якості та своєчасності заповнення  Протягом Заст. дир. з НР 



журналів теоретичного та виробничого навчання. За 

підсумками перевірки підготувати наказ. 
місяця Чупова В.В.,  

заст. дир. НВР 

Соловей О.В.,  
ст. майстер  

Філатов О.Ф. 

3. Контроль за проходженням учнями  гр. КО-120, КС-

319, Е-120 виробничої практики на робочих місцях 

підприємств.  

Протягом 

місяця 
заст. дир. НВР 

Соловей О.В.,  
ст. майстер  
Філатов О.Ф., 

майстри в/н. 

5. Забезпечити контроль за своєчасним придбанням 

відсутнього інструменту, приладів, устаткування, 

матеріалів,  тощо  для  проведення  уроків 

виробничого навчання в майстернях. 

Протягом 

місяця 
заст. дир. НВР 

Соловей О.В.,  
ст. майстер  

Філатов О.Ф. 

6. Контроль за роботою гуртків художньої творчості. Протягом 

місяця 
Заст. дир. з ВР 

Машков О.М. 

7. Звіти майстрів в/н про стан відвідування уроків 

учнями. 

Протягом 

місяця 

Заст. дир. з ВР 

Машков О.М. 

8. Виконання  індивідуальних  планів самоосвіти 

викладачами та майстрами в/н 

Протягом 

місяця 

методисти 

9. Превести перевірні контрольні роботи за 

матеріалами НМЦ ПТО у Харківській області 

Згідно 

графіка 

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

викладачі, 

 

5. Методична робота. 

№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Строки 

виконання 
Відповідальний 

1. Провести засідання методичної  ради з питань: 
1. Творчі звіти педагогів, що атестуються, про 

свої досягнення; 
2. СТЕМ-освіта: можливості та перспективи 

До 20.03.2021 Заст. дир. з НР 

Чупова В.В., з ВР 

Машков О.М, 

методисти, ст. 

майстер Філатов 

О.Ф., педпрацівники, 

що атестуються. 

2. Забезпечити участь педагогічних працівників 

центру в засіданнях методичних секцій НМЦ 

ПТО. 

Згідно графіка 

роботи  

НМЦ ПТО 

Адміністрація 

3. Ознайомлення педпрацівників з новими 

надходженнями в бібліотеку з питань: 

- нормативно – законодавчі документи про освіту, 

ПТО. 

- періодичні видання: 
- газети «Вісник ПО», «Освіта України», 

«Управління освітою», «Директор школи», 

«Завуч»,Освіта»; 
- журнали: « Професійно – технічна освіта», « 

Професійна освіта: теорія і практика», 

«Інноваційний досвід ПТНЗ».. 

Протягом 

місяця 
Бібліотекарі, 

методисти  



4. Завершити роботу методичних комісій на 

формуванням пакетів робочих освітніх програм 
Протягом 

місяця 
Методисти, голови 

МК 

5. Взяти участь у виставці-огляді кращих 

електронних освітніх ресурсів 

Протягом 

місяця 

заст. дир. НВР 

Соловей О.В., 

методисти 

6. Надати методичну допомогу викладачам 

Терновській Т.І., Балугян Т.В., в підготовці до 

участі в обласних вебінарах 

Протягом 

місяця 
Заст. дир. з НР 

Чупова В.В.,  
заст. дир. НВР 

Соловей О.В.,  

методисти 

 

 

6.  Робота соціально -психологічної  служби.  

№ 
з/п 

Зміст роботи 

Термін 
проведення, 

З ким 
проведено 

Відповідальний 

1 

Взаємодія з сім'ями дітей сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування . 

Для учні І- IV 

курсу 

Практичний психолог 

Соціальний педагог 

2 

Рекомендації  для учнів та батьків щодо  

попередження захворюваності під час 

загострення епідеміологічної ситуації в місті. 

Для учні І- IV 

курсу  

Батьки  

Практичний психолог 

Соціальний педагог 

3 

Інформанційне повідомлення з метою 

профілактики наркоманії у дитячому 

середовищі ;формування позитивної мотивації 

на здоровий спосіб життя у юнаків та дівчат. 

Для учні І- IV 

курсу  

Батьки  

Практичний психолог 

Соціальний педагог 

4 

Інформаційна  хвилинка «Як зберегти 

психоемоційне здоров'я  в умовах самозахисту 

під час пандемії» 

Для учні І- IV 

курсу  

Батьки 

Практичний психолог 

Соціальний педагог 

5 

Підготовка матеріалу на тему «Методи 

розвитку навичок відповідальної і безпечної 

поведінки учнів» для публікації в журналі 

Психолог 

Практичний 
психолог 

Соціальний 
педагог 

Практичний психолог 
Соціальний педагог 

 

 

7. Спортивна робота. 
 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Строки 

виконання 

Відповідальний 

1. Організувати і провести профілактичні 

бесіди «За здоровий спосіб життя» 
Згідно плану Кер. фіз. виховання 

Колесник А.П.,  

Сергеєва В.Л. 

2. Організувати і провести турнір з волейболу 

серед чоловічих команд,присвячений 

пам'яті М.А.Слабуна та М.В.Зінченко 

Протягом 

місяця 
Кер. фіз. виховання 

Колесник А.П.,  

Сергеєва В.Л. 

3. Провести змагання з настільного тенісу, 

шашок, шахів серед груп центру 

Протягом 

місяця 
Кер. фіз. виховання 

Колесник А.П.,  
Сергеєва В.Л. 

4. Підвести підсумки спартакіади серед груп 

центру 

Протягом 

місяця 
Кер. фіз. виховання 

Колесник А.П.,  
Сергеєва В.Л. 



 

 

 

 

 

8. Виховна робота 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організаційна робота 

1. Підготувати програму заходів, 

присвячених Міжнародному 

жіночому дню 8 Березня   

05.03.2021 Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

учнівська рада, 

керівника гуртків 

художньої 

самодіяльності 

 

2. Організувати та провести заходи до 

річниці народження  Т.Г. Шевченка. 

З 09.03.2021 до 

19.03.2021 

Бібліотекарі  

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І., 

викладачі Терновська 

Т.І., Ошурко Н.О.;  

кл. керівники, 

учнівська рада 

 

3. Підготувати та надати інформацію 

до відділу професійної освіти про 

працевлаштування учнів, у тому 

числі з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування зимового випуску. 

До 19.03.2021 Заст. директора з 

НВихР Машков О.М. 

 

4 Провести профорієнтаційну зустріч 

з представниками військового 

комісаріату на тему: «можливості 

навчання у вищих навчальних 

закладах військового профілю» 

За окремим 

планом 

Заст. директора з 

НВихР  

Машков О.М., 

викладач  

 Черніков І.В. 

 

5. Провести заходи до Міжнародного 

дня боротьби з наркотиками (1 

березня) та до Всесвітнього дня 

боротьби з туберкульозом (24 

березня), 

За окремим 

планом 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

соціально – 

психологічна служба 

 

6. В рамках Всеукраїнської акції 

«Зробимо Україну чистою разом!» 

скласти план заходів щодо 

проведення робіт у березні -квітні 

2021 року. 

До 19.03.2021 

 

Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М., 

господарська служба, 

майстри в/н, класні 

керівники 

 

7. Провести заходи до річниці першого 

публічного виконання 

національного гімну. 

12 - 19. 03.2021 Бібліотекарі, 

викладачі історії, 

літератури. 

 



8. Виконання Постанови Верховної Ради 

від 16.12.2020 № 192 – ІХ. 
Протягом місяця Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М., 

викладач Ошурко Н.О., 

майстри в/н, класні 

керівники, 

 

9. Активізувати профорієнтаційну роботу 

в загальноосвітніх навчальних закладах 

м. Ізюм та Ізюмського району: 

- Розробити положення про 

проведення профорієнтаційної 

роботи; 

- Створити веб ресурс з 

профорієнтаційними 

матеріалами; 

- Направити листи про співпрацю 

до навчальних закладів міста та 

району. 

Протягом місяця Відповідальні особи, 

керівники ініціативних 

груп. 

 

10. Підвести підсумки навчальної виховної 

роботи за січень – березень 2020 – 2021 

н. р. 

До 31.03.2021 Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М., класні 

керівники, майстри в/н, 

самоврядування 

 

11.     

2. Організація культурно-масової роботи за основними напрямками виховання 

2.1. Громадянське, національно патріотичне виховання  

1. Провести заходи до річниці з дня 

народження Т.Г. Шевченка: 

- перегляд фільмів про життя митця,  

- виховні години в групах 

«Творчість великого кобзаря», 

- літературна виставка у бібліотеці 

«Великий син українського  

народу»,  

- покладання квітів до пам’ятника 

Т.Г.Шевченка. 

З 09.03.2021 до 

19.03.2021 

Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М., 

викладачі Ошурко 

Н.О., Терновська Т.І. 

майстри в/н, класні 

керівники, 

бібліотекарі. 

 

2. Провести заходи до річниці першого 

публічного виконання 

національного гімну: 

- виховні години в навчальних 

групах «Життєвий та творчий шлях 

Михайла Вербицького», 

- лекція на тему «Історія виникнення 

національного гімну». 

15 – 19.03.2021 Заст. дир. з НВихР  

Машков О.М., 

викладач історії 

Носачов В.Г., 

майстри в/н, класні 

керівники. 

 

2.2. Військово-патріотичне виховання 

 

1. 

Провести зустріч з Ізюмським 

військовим комісаром: «Захищати 

Вітчизну – почесний обов’язок!». 

Протягом місяця Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М.  класні 

керівники та майстри 

в/н 

 

2. Виконання Постанови Верховної Ради 

від 16.12.2020 № 192 – ІХ. 

- 100 років з дня народження 

 

 

09.03.2021 

Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М.  класні 

керівники та майстри 

 



Олексія Береста (військового 

діяча, учасника Другої 

світової війни, героя 

України); 

- 100 років з дня народження 

Павла Романчука  

(військового діяча, учасника 

вигнання нацистів з території 

України); 

- 150 років з дня народження 

Миколи Бурачека 

(письменника, 

мистецтвознавства) 

 

 

 

 

11.03.2021 

 

 

 

 

16.03.2021 

в/н, 

Черніков І.В.,  

Ошурко Н.О., 

Терновська Т.І. 

2.3.Морально-правове виховання 

1. Провести лекційні заняття з 

правового виховання з запрошенням 

представників поліції.  

Протягом 

березня 

 

 

Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М.  класні 

керівники та майстри 

в/н 

 

2.4. Превентивне виховання 

1. За підсумками навчально – виховної 

роботи за січень - березень провести  

засідання штабу з профілактики 

правопорушень. 

 

 

 31.03.2021 

 

Заст. дир. з НВихР  

Машков О.М. 

 

2.5. Художньо-естетичне виховання 

1. Продовжити підготовку до  

обласного огляду – конкурсу 

художньої самодіяльності та 

виставки – конкурсу художньої та 

технічної творчості «Гімнастика для 

розуму і не тільки». 

Протягом місяця Адміністрація, 

керівники гуртків 

худ. самодіяльності, 

майстри в/н, класні 

керівники 

 

2. Провести концерт з нагоди 8 – го 

березня. 

05.03.2021 Керівники гуртків 

художньої 

самодіяльності, учні 

 

3. Індивідуальна робота з учнями 

1. Систематичний контроль 

відвідування занять учнями. 

Постійно  Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М. 

 

2. Індивідуальна робота з учнями, що 

пропускають навчальні заняття та 

схильними до правопорушень. 

Постійно  Соціально-

психологічна служба, 

кл. керівники, майстри 

в/н. 

 

3. Організація педагогічного 

супроводу за учнями-сиротами та 

дітьми, які залишились без 

піклування батьків. Контроль 

матеріально - побутових умов 

проживання та навчання дітей 

Постійно  Соціально-

психологічна служба, 

кл. керівники, майстри 

в/н 

 



пільгової категорії. 

4. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання) 

1. Посилити контроль за пропусками 

уроків учнями без поважних причин 

і порушенням дисципліни під час 

навчальних занять. 

Протягом 

навчального 

року 

Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М.  

 

2. За результатами перевірки стану 

відвідування учнями навчальних 

занять, провести зустрічі з батьками. 

До 26.03.2021 Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М.,  

 

5.Фізична підготовка. Формування здорового способу життя 

1. 

 

До Міжнародного дня боротьби з 

наркотиками (1 березня) та до 

Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом (24 березня): 

- провести виховні години в групах; 

-  організувати перегляд 

відеофільмів відповідної тематики 

- провести бесіду: «Вплив 

психотропних речовин: наркотиків, 

алкоголю на організм людини». 

Протягом місяця Класні керівники, 

майстри в/н, 

соціально – 

психологічна служба 

 

6. Трудове виховання 

1 Виготовлення експонатів на 

виставку технічної творчості. 

Протягом місяця Заст, дир. з НВР 

Соловей О.В., зНВихР 

Машков О.М.,  

ст. майстер  

Філатов О.Ф. 

 

7. Учнівське самоврядування 

 Залучити учнівське самоврядування 

до підготовки: 

- обласного огляду – конкурсу 

художньої самодіяльності, 

- обласної виставки – конкурсу  

художньої та технічної творчості, 

- в проведенні загальних заходів. 

Протягом місяця Заст.дир. з НВихР  

Машков О.М. 

 

 

 

9.     Охорона праці .  

№ 

п.п 
Найменування заходів 

Дата 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

1 Надання методичної допомоги працівникам 

центру по роз’ясненню НПА ОП 

Протягом 

місяця. 

Інженер з ОП 

Сухоруков В.М. 

2 Засідання комісії з електробезпеки 05 .03.21 Філатов О.Ф. 

3 Аналіз журналів проведення громадського 

контролю керівниками підрозділів закладу 

До 08.03.21 Сухоруков В.М. 

4 Провести перевірку стану забезпечення, 

зберігання та використання інструменту і 

переносного електроінструменту. 

До 20.03.21 Заст. директора з 

НВР Соловей О.В., 

інженер з ОП 



Сухоруков В.М.,  

6 Робота над оновленням інструкцій  з ОП Протягом 

місяця. 

Сухоруков В.М. 

7. Виконання плану заходів за підсумками 

навчально-практичного семінару з 

керівниками закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Протягом 

місяця. 

Заст. директора з 

НВР Соловей О.В., 

інженер з ОП 

Сухоруков В.М., 

відповідальний за 

пожежну безпеку 

Сергій Святенко, 

завідуючий 

господарством В. 

Нікіфоров, 

відповідальний за 

ЦО С. Боклаг 

 

10. Господарські роботи. 

№ 

з/п 
Найменування робіт Відповідальний Термін виконання 

 1. Ремонт стільців в кабінеті історії Луценко А.М. 

Павлова Н. 

Мартиненко О. 

24.03.21 

   2 Продовження  підготовки документації до 

списання з балансу приватизованих 

житлових будинків в  ІПАЛ 

Павлова Н.В 

Стрільцова Д.А. 

Протягом місяця 

  2. Прибирання приміщень центру.  Павлова Н.В. Щоденно 

  3. Ремонт музею: 

- Продовження робіт по  встановленню 

стелажів під експозиції; 

Павлова Н.В. 

Якімова В.О. 

  

До 30.0 3.21 

  4. Своєчасне подання звітів  до тепломережі, 

водоканалу та  енергонагляду. 

Нікіфоров В.Я. 

Павлова Н.В. 

     28.03.21 

     20.03.21 

     14.03.21 

  5. Систематизація документів з ремонту 

приміщень закладу. 

 

Павлова Н.В. 

 Протягом 

місяця 

  6.  Оновлення посадових  інструкцій  для  

працівників  АГЧ. 

Павлова Н.В. До  30.03.21 

  7. Забезпечення центру миючими 

засобами, канцтоварами та іншими 

матеріалами. 

Балаболка В.М. 

Павлова Н.В. 

Стріжкова А.І. 

Протягом 

місяця 

  8. Забезпечення гуртожитку та навчальних 

корпусів засобами захисту від КОВІД-19 

Нікіфоров В.Я. 

Брагіна Т.Ю. 

Павлова Н.В. 

Протягом місяця 

  9. 

 

Прибирання   в гуртожитку, обробка 

ручок, перил знезаражуючими розчинами. 

Павлова Н.В. 

Смірнова М.П. 

щоденно 

 10. Прибирання території.    Нікіфоров В.Я.  щоденно 

 11. Прибирання шлаку з котельні. Нікіфоров В.Я. щоденно 

 12. Завершення влаштування перегородки 

біля туалету по вул. Перемоги,18 

Н. Павлова 

Дем’яненко О.М. 

 

До 30.03.21 



 13. Щогодинне протирання ручок, перил і т.д. 

знезаражуючими розчинами. 

Смірнова М.П. 

Павлова Н.В. 

Прибиральниці 

центру 

щодня 

14. Миття вікон на сходовій клітці 

Навчального корпусу 

Мазнова О.М. 

Мартиненко О.О. 

01.03.21 

 15. Ремонт  труби в туалеті  1-го поверху 

навчального корпусу 

Кулик О.В. 

Безрук В.І. 

01.03.21 

16. В кабінеті біології  заміна ламп освітлення Фролов І.В. 

Нікіфоров В.Я. 

До 10.03.21 

17. Пиляння дров для  котельні Хабібулін О.А. 

Нікіфоров В.Я. 

До 15.03.21 

18. 

 

Реконструкція решіток на вікнах 1-го 

поверху 

Нікіфоров В.Я. 

Відіньов В.І. 

Павлова Н.В. 

До 12.03.21 

 

19 Встановлення табличок на кабінетах 2-го 

поверху 

Мартиненко О.О. До 12.03.21 

20 Продовжити ремонт автомобіля ГАЗ 52 Хабібулін О.А., 

Чередніченко Є.Я., 

Нерезенко А.О., 

Грушка В.В. 

До 30.03.21 

21 Виконання плану заходів за підсумками 

навчально-практичного семінару з 

керівниками закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Павлова Н.В., 

Нікіфоров В.Я., 

Сухоруков В.М., 

Святенко С.О. 

До 30.03.21 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖУЮ 

                   Директор ДНЗ «Ізюмський РЦПО» 

______________Любов Колесник. 

                                                                       ПЛАН  

роботи  бібліотеки  

на   березень 2021 р. 

№ 

з/п 
                             Заходи  Термін виконання Відповідальні 

Інформаційно-бібліографічна та довідкова робота 

1 

Обслуговування читачів художньою, 

науково-технічною, методичною та 

іншою літературою на абонементі та в 

читальній залі. 

Протягом місяця 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

2 
Поповнити картотеку  

«Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля»  
Протягом місяця 

Бондаренко І.І. 

  

3 

Ознайомити викладачів предметів 

суспільно-гуманітарного та природно-

математичного циклів з новими 

надходженнями фахових періодичних 

видань. 

  

18.03.2021 

  

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

4 

Поповнити картотеку та тематичні  папки: 

-«І квітнуть мрії поетеси» (до 150- річчя 

від дня народження  Лесі Українки (1871-

1913), української поетеси, громадської 

діячки)»;  

-«Світова велич Кобзаря»; 

-«Ліна Костенко». 

  

  

  

  

Протягом місяця 

  

  

  

Якімова В.О.  

  

Бондаренко І.І. 

  

  

5 

Поповнити куточок «Календар знаменних 

та пам&apos;ятних дат». Події та 

літературні ювілеї березня. 

01.03.2021 
Бондаренко І.І. 

  

Робота з фондом 

6 
Розстановка книг та періодичних видань 

по відділам. 
Протягом місяця 

Бондаренко І.І. 

Якімова В.О. 

  

  

7 
Вилучення з фонду морально застарілої та 

фізично зношеної літератури. 
Протягом місяця 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

Організація каталогів, картотек 



8 
Редагувати систематичний та абетковий 

катали по системі УДК. 
Протягом місяця 

Бондаренко І.І. 

  

9 

Написати картки для систематичного та 

абеткового каталогів, які оприбутковані в 

фонд бібліотеки замість втрачених 

читачами. 

Протягом місяця 
Бондаренко І.І. 

  

10 
Розставити  картки до систематичного та 

абеткового каталогів. 
До 12.03.2021 

Бондаренко І.І. 

  

11 
Поповнити тематичну картотеку «Над 

чим працюють методичні комісії». 
Протягом місяця 

Бондаренко І.І. 

  

12 

Редагувати тематичну картотеку 

методика викладання загальноосвітніх 

предметів. 

До 12.03.2021 
Якімова В.О. 

  

Індивідуальна робота 

13 
Провести бесіди з учнями до ювілейних 

та пам&apos;ятних дат. 
Протягом місяця 

Бондаренко І.І. 

  

Масова робота з популяризації літератури 

14 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 15 

  

  

 

 

 

16 

 

 

 17 

 

 

 

 

Оформити книжково-ілюстративні 

виставки: 

- «Захист Вітчизни - як складова 

української національної ідеї» 

(до Всесвітнього дня цивільної оборони); 

- «Струни Кобзаревого серця» (до річниці 

від дня народження Т.Г.Шевченка (1814-

1861), українського поета, художника, 

мислителя; 

- «До Всесвітнього Дня поезії». 

  

Підготувати та провести  літературну 

вікторину « Шлях до Тараса»  

(до Дня народження Т.Г.Шевченка (1814-

1861), видатного українського поета, 

художника, мислителя). 

  

Провести бібліографічний огляд 

літератури «Наш літературний край». 

 

Провести інформаційну хвилинку 

«Правдивий творець драматичного 

мистецтва» (до 130-річчя від дня 

народження А.М.Бучми (1891-1957), 

видатного українського актора, режисера 

театру і кіно,сценариста, педагога, одного 

  

 

До 01.03.2021 

 

 

До 09.03.2021 

 

 

 

До 21.03.2021 

  

09.03.2020 

  

  

 

 

 

25.03.2021 

  

  

12.03.2021 

  

  

  

  

  

Бондаренко І.І. 

  

  

Якімова В.О. 

  

  

  

Бондаренко І.І. 

  

 БондаренкоІ.І., 

Ошурко Н.О., 

учні групи  

КС-320. 

  

 

Якімова В.О. 

  

  

Бондаренко І.І., 

учні гуртожитку 

  

  

  



із засновників українського театрального 

мистецтва ХХ століття). 

  

Підвищення професійного рівня 

18 
Прийняти участь у  проведенні семінару-

практикуму в м. Харків. 
17.03.2021 

Якімова В.О. 

  

                      

Завідувач   бібліотеки:                              Віта  Якімова   

 

 

                                                                      

 
 
 
 
 
 
 



Затверджую 

Заступник директора з 

НВихР 

__________О. М. Машков  

«___»_______ 2021  р. 

 

План  

виховної роботи гуртожитку на березень  

2020 – 2021 навчальний рік 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Організаційна робота 

1. 

Провести виховну годину на тему: 

«Історія створення національного 

гімну». 

02.03.2021 
Вихователь, рада 

гуртожитку 

 

2. 

Організувати та провести заходи до 

річниці з дня народження                          

Т.Г.  Шевченка 

09.03.2021 -  

11.03.2021 

Вихователь, рада 

гуртожитку 

 

3. 

Вивчення традицій рідного краю. 

Масниця: історія, традиції та 

розважальні заходи 

09.03.2021 – 

12.03.2021 

Вихователь, рада 

гуртожитку 

4. 

Провести інформаційну годину до   

Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом  

24.03.2021 
Вихователь, рада 

гуртожитку 

5. 
Провести заходи до Всесвітнього 

дня поезії 
Згідно плану  

Вихователь, рада 

гуртожитка 

 

6. 

Продовжити роботу з національно – 

патріотичного виховання 
Згідно плану 

Вихователь, рада 

гуртожитку 

 

2. Організація культурно-масової роботи за основними напрямками 

виховання 

2.1. Громадянське, національно-патріотичне виховання 

1. 

Провести виховну годину на тему: 

«Історія створення національного 

гімну». 

02.03.2021 
Вихователь, рада 

гуртожитку 

 

2. 

Ділова гра «Вивчаємо європейські 

цінності та свободи» 

 

04. 03.2021 
Вихователь, 
рада гуртожитку 

 

 

 

3. 

Провести заходи до річниці з дня 

народження Т.Г. Шевченка: 

- перегляд фільмів про життя митця; 

- літературна вікторина «Чи знаєте 

ви Шевченка»; 

- віртуальна подорож-екскурсія 

«Поетичний віночок Кобзаря»; 

09. 03.2021 -  

11.03.2021 

Вихователь, 
рада гуртожитку 



- інформаційна година «Україна у 

віршах Тараса Шевченка»  

4. 

Провести заходи до свята Масниці: 

- виховна година «Свято 

Масниця»; 

- вечір відпочинку «Масниця 

прийшла. Конкурс на 

приготування найсмачніших 

млинців» 

09.03.2021 – 

12.03.2021 
 

2.2. Військово-патріотичне виховання 

1. 
Брейн-ринг «Все найцікавіше про 

Україну та українців» 
22.03.2021 

Вихователь, рада 

гуртожитку 

2.3.Морально-правове виховання 

 

1. 

Брифінг «Моральне виховання у 

спадщині видатних педагогів 

минулого та сучасного» 

03.03.2021 Вихователь 

 

2. 

 Виховний захід на тему: 

«Конфлікти в учнівському 

середовищі» 

29.03.2021 

 
  

 

Вихователь  

2.4. Превентивне виховання 

1. 
Година спілкування: «Скінхеди: 

расисти чи «санітари суспільства» 
31.03.2021 Вихователь 

2.5. Художньо-естетичне виховання 

1 . 

Заходи до Всесвітнього дня поезії: 

- Поетичниий мікрофон» 

- літературно-музична 

вітальня«Поезія – слово!.. Поезія – 

пісня, поезія – вільна душа»; 

- книжкова виставка: «Поезія – це 

завжди неповторність, якийсь 

безсмертний дотик до душі» (Ліна 

Костенко) 

15.03 -  

18.03.2021 

Вихователь, рада 

гуртожитку  

3. Індивідуальна робота з учнями 

1. 
Систематичний контроль 

відвідування занять учнями. 
Постійно 

Вихователь, рада 

гуртожитку 

 

2. 

Індивідуальні бесіди з метою 

формування в учнів 

правдивості,гідності,прагнення 

мати повагу в товаришів. 

Протягом місяця Вихователь 

 

3. 

Індивідуальні поради щодо 

формування в учнів потреби 

самообслуговування. 

Протягом місяця Вихователь  

4. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання) 

1. 
Встановлення контакту з батьками 

шляхом телефонних розмов  
Постійно 

Вихователь, 

комендант 

2. Година спілкування «Літопис До 25.03.2021 Вихователь 



традицій моєї родини» 

5.Фізична підготовка. Формування здорового способу життя 

 

1. 

Усний журнал  на тему: «24 березня 

– Всесвітній день боротьби з 

туберкульозом» 

24.03.2021 
Вихователь, рада 

гуртожитку  

6. Трудове виховання 

1. 

 

Екологічна акція «Зробимо Україну 

чистою разом» 
До 30.03.2021 

Вихователь, рада 

гуртожитку 

7. Учнівське самоврядування 

1. 

Залучити учнівське самоврядування 

до підготовки: 

- обласної виставки – конкурсу  

художньої та технічної творчості; 

- проведення тематичних заходів у 

гуртожитку. 

Протягом місяця 
Вихователь, рада 

гуртожитку 

 

Вихователь гуртожитку    _______    Терновська Т.І. 
 


