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ПЛАН РОБОТИ  

ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ  

ДНЗ «ІЗЮМСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 

НА  КВІТЕНЬ 2020-2021 Н.Р. 



1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ. 

 
№ 

з/п 

Зміст діяльності Строки 

виконання 

Відповідальни

й 

Відмітка про 

виконання 

1. Обговорити та затвердити план роботи 

педагогічного колективу на квітень 

2021р. 

До 06.04.21 Директор  

Л.В.Колесник, 

заст. дир, 

методисти 

 

2. Подати документи до атестаційної комісії 

третього рівня на встановлення 

педагогічної кваліфікації педпрацівників  

До 

05.04.2021 

Заст. дир. з НР  

Чупова В.В. 

 

3. Забезпечити висвітлення на сайті, 

питання щодо проведення ЗНО 

Протягом  

місяця 

заст. з НР  

Чупова В.В. 

 

4. Ознайомити учасників ЗНО щодо 

можливості змінити сесію з додаткової на 

основну. 

Протягом 

місяця 
Заст. дир. з 

зВихР 

Машков О.М. 

 

5 Повідомити учасників пробного ЗНО про 

можливість нового сервісу УЦОЯО щодо 

відео процедури проходження ЗНО 2021 

До 

17.04. 

заст. з НР  

Чупова В.В. 
 

6 Забезпечити своєчасне опрацювання та 

виконання всіх нормативних документів, 

бути на постійному зв'язку з 

Департаментом науки і освіти 

Протягом 

місяця 

заст. з НР  

Чупова В.В. 
 

7 Подати до Департаменту науки і освіти 

Державну статистичну звітність  

За графіком 

звітності 

заст. дир. НВР 

Соловей О.В. 

 

8. Подати замовлення бланків свідоцтв про 

повну загальну середню освіту 

До 

10.04. 

Заст. дир. НВР 

Соловей О.В. 

 

9. Продовжити  профорієнтаційну  роботу в 

школах міста та району 

Протягом 

місяця 

Заст. дир. з 

ЗВихР 

Машков О.М. 

 

 Продовжити роботу по підготовці до 

участі у виставці технічної творчості. 

Протягом 

місяця 

ст. майстер  

Філатов О.Ф.  

Заст. дир. з 

НВР 

Соловей О.В. 

майстри в/н 

 

 Продовжити роботу по підготовці до 

участі обласному огляді художньої 

самодіяльності. 

Протягом 

місяця 

Заст. дир. з 

ЗВихР 

Машков О.М., 

керівники 

художніх 

колективів 

 

 Продовжити роботу над атестацією 

закладу з професій «токар, монтажник 

систем утеплення будівель, бджоляр» 

Протягом 

місяця 

Заст. дир. з 

НВР 

Соловей О.В., 

методисти 

 

 

 

 



2. ТЕОРЕТИЧНА  ПІДГОТОВКА 

 
№ 

з/п 

Зміст діяльності Строки 

виконання 

Відповідальни

й 

 

1. Продовжувати підготовку матеріалів для 

забезпечення навчання учнів з 

використанням дистанційних технологій. 

 

Протягом 

місяця 

Заст. дир. з 

НВР, з НР, 

методисти, 

викладачі, 

майсти в/н 

 

2. Проаналізувати обсяг та зміст навчального 

матеріалу з метою уникнення 

перевантаження учнів. 

Щочетверга Заст. дир. з  

НР  

Чупова В.В. 

 

3. Ознайомитись з роботою освітніх 

платформ Google classroom, Naurok, 

Moodle з метою застосування їх у 

навчальному процесі 

Протягом 

місяця 

Заст. дир. з 

НВР, з НР, 

методисти, 

викладачі, 

майсти в/н 

 

4. Провести вихідне діагностування рівня 

навчальних досягнень учнів(обласні 

контрольні роботи) з: 

- Фізики 

- Математики 

- Хімії 

- Української мови та літератури 

- історії 

До 

30.04.2021 

Заст. дир. з 

НВР, з НР, 

методисти, 

викладачі, 

майсти в/н 

 

5. Прийняти участь у виставці огляду 

електронних освітніх ресурсів  

Протягом 

місяця 

Заст. дир. з 

НВР, з НР, 

методисти, 

викладачі, 

майсти в/н 

 

6.  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. 

 

 

3. Професійно-практична підготовка. 

№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Строки 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Продовжувати підготовку матеріалів 

виробничого навчання  для забезпечення 

навчання учнів на час карантину з 

використанням дистанційних 

технологій. 

Протягом місяця Заст. дир. з НВР, 

старший 

майстер, 

методисти,  

майсти в/н 

 

2. Прийняти участь у III  етапі 

Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед здобувачів П(ПТ)О з 

професії «Електрогазозварник», 

«Штукатур» 

Протягом місяця 

онлайн 

Ст. майтер 

Філатов О.Ф., 

майстри в/н 

 



3. Провести обласні контрольні роботи з 

предметів професійно – теоретичної та 

загальної підготовки: 

з предметів: 

«Технологія зварювальних робіт» 

«Технологія штукатурних робіт» 

« Охорона праці» 

Спецтехнології 

«Інформаційні технології» 

« Трактори» 

З професії: 

«Електрогазозварник» 

«Штукатур» 

« Кухар» 

« Офісних службовець» (бухгалтерія) 

« Тракторист машиніст с/г виробництва» 

Протягом місяця 

онлайн 

Заст. дир. з НВР, 

старший 

майстер, 

методисти,  

майсти в/н 

 

4.     

 

4. Контроль за організацією навчально-виховного процесу 

№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Строки 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Забезпечити контроль за організацію 

навчання з використанням дистанційних 

технологій. 

Протягом місяця 

 

До 25.04.2021 

Заст. дир. з НВР, 

з НР, старший 

майстер 

 

2. Забезпечити максимально ефективний 

зворотній зв'язок для об’єктивного 

оцінювання навчальних досягнень учнів 

Протягом місяця Заст. дир. з НВР, 

з НР, методисти, 

викладачі, 

майсти в/н 

 

3. Контроль за якісним складанням 

поурочно-тематичних планів та планів 

уроків викладачів та майстрів в/н. 

Протягом місяця Заст. дир. з НР 

Чупова В.В.. 

заст. дир. НВР 

Соловей О.В.  

методисти 

Короткий С.П., 

Балугян Т.В. 

 

4. Забезпечити контроль за виконанням 

планів і програм предметів теоретичної 

та практичної підготовки. 

Протягом місяця Заст. дир. з НР 

Чупова В.В.. 

заст. дир. НВР 

Соловей О.В.  

 

5. Забезпечити контроль за своєчасним 

поданням навчальних матеріалів для 

забезпечення дистанційного навчання 

Протягом місяця Заст. дир. з НР 

Чупова В.В.. 

заст. дир. НВР 

Соловей О.В.  

 

     

 



5. Методична робота. 

№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Строки 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Прийняти участь у вебінарі 

для викладачів з історії  

методична тема:  

Змішане навчання як інноваційна форма 

організації викладання історії 

06.04 Інженер 

Методисти 

Носачов В.Г., 

Владикіна О.В. 

Лазаревич С.П. 

 

2. Прийняти участь у вебінарі для 

заступників директорів з навчально-

виховної роботи 

методична тема:  

Управління виховною системою у 

закладах професійної (професійно-

технічної) освіти в сучасних умовах 

З 07.04. 2021 Інженер 

методисти 

Балугян Т.В. 

Короткий С.П. 

Машков О.М. 

 

3. Прийняти участь у вебінарі для  

викладачів іноземної мови 

методична тема:  

Особистісне зростання учнів ЗП(ПТ)О 

як наслідок впровадження 

компетентнісного підходу до навчання 

зі змішаною та дистанційними формами 

14.04 Інженер 

методисти 

викладачі 

іноземної мови 

 

4.  Прийняти участь у вебінарі для  

педагогічні працівники професій 

економічного напрямку та професій з 

використанням комп’ютерної техніки 

методична тема:  

Формування цифрових умінь 

педагогічних працівників шляхом 

впровадження електронних засобів 

навчання 

 

20.04 Інженер 

методисти 

Балугян Т.В. 

Короткий С.П. 

викладачі та 

майстри 

професій 

економічного 

напрямку та 

професій з 

використанням 

комп’ютерної 

техніки 

 

5. Прийняти участь у вебінарі для 

педагогічних працівники професій 

транспорту та пов’язані з сільським 

господарством 

методична тема:  

Формування цифрової компетентності 

педагога – шлях до якісної професійної 

підготовки кваліфікованих робітників 

21.04 Інженер 

методисти 

Балугян Т.В. 

Короткий С.П. 

Викладачі та 

майстри з 

професій 

транспорту та 

пов’язані з 

сільським 

господарством 

 

 

6. Прийняти участь у вебінарі для 

викладачів географії в формі майстер -

класу 

методична тема:  

Розвиток креативного мислення учнів 

під час виконання практичних робіт із 

22.04 

 

Інженер 

методисти 

викладач 

географії 

 



географії 

7.  Прийняти участь у вебінарі для 

викладачів фізичної культури та 

керівників фізичного виховання 

методична тема:  

Формування предметних 

компетентностей ігровими та 

змагальними методами на уроках 

фізичної культури 

28.04 Інженер 

методисти 

викладач 

викладачі 

фізичної 

культури та 

керівник 

фізичного 

виховання 

 

 

 

8 Прийняти участь у вебінарі для 

бібліотекарів 

методична тема:  

Використання онлай-сервісів у роботі 

бібліотек ЗП(ПТ)О 

28.04 Інженер 

методисти 

бібліотекарі 

 

9 Прийняти участь у вебінарі для 

Викладачів предмета «Охорона праці» 

28.04 Інженер 

методисти 

викладач 

предмета 

«Охорона праці» 

 

 

10 Прийняти участь у науково – 

практичній он-лайн конференції « 

Створення SMART – комплексів 

навчальних дисциплін» 

29.04 Інженер 

методисти 

викладачі та 

майстри 

 

 

 
 

6. Робота соціально -психологічної служби.  
№ 

з/п Зміст діяльності Дата проведення Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

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 

дистанційного навчання. 

Для учні І- IV 

курсу  

Батьки  

Практичний 

психолог 

Соціальний 

педагог 

 

3. 
Інформаційна  хвилинка «Як зберегти 

психоемоційне здоров'я  в умовах 

дистанційного навчання» 

Для учні І- IV 

курсу  

Батьки  

Практичний 

психолог 

Соціальний 

педагог 

 

4. Інформанційне повідомлення для 

батьків, вчителів та учнів «Як 

забезпечити безпеку учнів в мережі 

Internet» 

Для учні І- IV 

курсу  

Батьки 

Практичний 

психолог 

Соціальний 

педагог 

 

5. 

Інформанційне повідомлення на тему 

«Безпечний інтернет» 

Для учні І- IV 
курсу  

Батьки 

Практичний 
психолог 

Соціальний 
педагог 

 



6. 

Тестування  на виявлення комп’ютерної 

залежності 
Для учні І- IV 

курсу 

Практичний 
психолог 

Соціальний 
педагог 

 

7. 
Оформлення кабінету соціально – 

психологічної служби для роботи з 

учнями 

Практичний 

психолог 

Соціальний 

педагог 

Практичний 
психолог 

Соціальний 
педагог 

 

8. 

Інформанційне повідомлення на тему 

«лихослів'я» 
Для учні І- IV 

курсу 

Практичний 
психолог 

Соціальний 
педагог 

 

 

6. СПОРТИВНА РОБОТА 
 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Строки 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Завершити змагання зі стрітболу Згідно плану Кер. фіз. 

виховання, 

викладачі 

 

2. Провести змагання між учнями з шахів 

та шашок. 

Згідно плану Кер. фіз. 

виховання, 

викладачі 

 

3. Організувати і провести турнір з 

волейболу серед чоловічих команд, 

присвячений пам'яті М.А.Слабуна та 

М.В.Зінченко 

До 23.04.2021 Кер. фіз. 

виховання, 

викладачі 

 

4 Провести змагання з цивільного захисту 

присвячені  річниці аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

26.04.2021 Кер. фіз. 

виховання, 

викладачі 

 

5 Підвести підсумки змагань «Спартакіада 

2021» 

До 23.04.2021 Кер. фіз. 

виховання, 

викладачі 

 

 

 

7 .  ВИ ХО ВН А  РО БО Т А.  

 
№ 

з/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1. Організаційна робота 

1 Громадянське, національно 

патріотичне виховання 

Постійно  Заст. дир. З НВихР 

Машков О.М., 

майстри 

виробничого 

навчання, класні 

керівники 

 

2 Військово-патріотичне 

виховання 

Постійно  Заст. дир. З НВихР 

Машков О.М., 

майстри 

виробничого 

навчання, класні 

керівники 

 

3 Превентивне виховання Квітень Заст. дир. З НВихР  



Машков О.М., 

майстри 

виробничого 

навчання, класні 

керівники 

4 Художньо-естетичне 

виховання 

Квітень  Заст. дир. З НВихР 

Машков О.М., 

майстри 

виробничого 

навчання, класні 

керівники 

 

5 Індивідуальна робота з учнями Постійно  Заст. дир. З НВихР 

Машков О.М., 

майстри 

виробничого 

навчання, класні 

керівники 

 

6 Робота з батьками (родинно-

сімейне виховання) 

Постійно  Заст. дир. З НВихР 

Машков О.М., 

майстри 

виробничого 

навчання, класні 

керівники 

 

2. Організація культурно -  масової роботи за основними напрямками 

виховання 

2.1. Громадянське, національно патріотичне виховання 

 

1. Виховні години: 

- «Коронавірус: профілактика, 

інфікування та поширення»; 

- «Вакцинація - необхідність 

сьогодення». 

 

01 - 06.04.2021 Соціально – 

психологічна служба, 

бібліотекарі, класні 

керівники, майстри 

в/н,. 

https://naurok

.com.ua/ 

2. До трагічних подій на ЧАЕС 

провести перегляд відео 

матеріалів 

26.04.2021  Заст. дир. З НВихР 

Машков О.М., 

бібліотекарі, класні 

керівники, майстри 

в/н,. 

https://naurok

.com.ua/ 

2.2. Військово-патріотичне виховання 

1.  Перегляд  відеофільмів для 

учнів присвячених 76 річниці 

Перемоги над нацизмом 

Протягом 

місяця 

Викладачі історії  

Носачов В.Г., 

предмету «Захист 

України» Черніков 

І.В., майстри в/н, 

класні керівники. 

Ютуб  

2.3. Превентивне виховання 

1. Провести профілактичні 

роботу за темами: 

- Карантин – 

відповідальність за 

порушення; 

- Молодь – кримінальна 

відповідальність; 

Протягом 

квітня  

Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М., 

класні керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання 

https://naurok

.com.ua/ 

https://naurok.com.ua/
https://naurok.com.ua/
https://naurok.com.ua/
https://naurok.com.ua/
https://naurok.com.ua/
https://naurok.com.ua/


- Безпека в цифровому 

середовищі; 

2.4. Художньо-естетичне виховання 

1. Подорожуй містами України 

 

 

30.04.2021 Адміністрація, 

класні керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання 

osvitanova.co

m.ua 

ye.ua 

fcebook.com 

2. Підготовка та запис номерів 

художньої самодіяльності для 

участі у другому етапі огляду 

– конкурсу художньої 

самодіяльності « Гімнастика 

для розуму і не тільки!» 

До 30.04.2021 Адміністрація, 

керівники гуртків, 

учнівське 

самоврядування. 

 

3 20 кращих музеїв  миру Квітень  керівники, майстри 

виробничого 

навчання 

kulturologia.r

u 

3. Індивідуальна робота з учнями 

1 Індивідуальні консультації  з 

учнями, (за запитом)в 

дистанційному режимі.  

Постійно  Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М., 

соціально 

психологічна 

служба. 

 

4. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання) 

1 Індивідуальні консультації  з 

батьками, (за запитом)в 

дистанційному режимі.  

 

Постійно  Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М., 

соціально 

психологічна 

служба 

 

 

 

8.    ОХОРОНА       ПРАЦІ.  

 
 

№ 

п.п 

Найменування заходів Дата 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Контроль за відповідним проведенням 

інструктажів з питань ОП; ПБ; БЖД . 

Протягом місяця Сухоруков В.І., 

Соловей О.В. 

 

2. Засідання комісії з електробезпеки До 10.04.21 р. Філатов О.Ф.  

3. Провести тиждень присвячений 

Міжнародному дню  охорони праці. 

До 30.04.21 р. Сухоруков В.І.,  

керівники 

підрозділів 

 

4. Контроль стану забезпечення збереження 

здоров’я учасників НВП 

Постійно  Сухоруков В.І. 

 

 

5. Провести перевірку стану збереження 

будівель, споруд і інженерних мереж та 

визначення першочергових заходів при 

проведенні ремонтних робіт. 

До 

23.04.21 р. 

Технік з 

експлуатації 

будівель Павлова 

Н.В. 

 

 

 

 



9. ГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ 

 
№ 

з/п 
Найменування робіт Термін виконання Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1. 

Організувати роботи по ремонту 

приміщення «кімната майстрів в/н» 

Протягом місяця Завідуючий 

господарством 

Володимир 

Нікіфоров, технік 

з експлуатації 

приміщень 

Наталія Павлова, 

старший майстер 

Олександр 

Філатов  

 

2.  

Організувати роботи по ремонту 

приміщення «служба механіка» 

Протягом місяця Завідуючий 

господарством 

Володимир 

Нікіфоров, технік 

з експлуатації 

приміщень 

Наталія Павлова, 

старший майстер 

Олександр 

Філатов  

 

3. 

Продовження робіт по ремонту 

автотракторного парку центру  

Механік 

Олександр 

Хабібулін 

 

 4. Прибирання приміщень центру. Щоденно  Володимир 

Нікіфоров  

 

  5. Своєчасне подання звітів  до 

тепломережі, водоканалу та  

енергонагляду. 

     28.04.2020 

     20.04.2020 

     14.04.2020 

Наталія Павлова  

  6. Забезпечення центру миючими 

засобами, канцтоварами та іншими 

матеріалами. 

Протягом 

місяця 

Володимир 

Нікіфоров, Алла  

Стріжкова  

 

7 Провести генеральне прибирання 

гуртожитку. 

щоденно Павлова Н.В. 

Смірнова М.П. 

 

8 Поточний ремонт запасного виходу в 

гуртожитку 

Протягом місяця Завідуючий 

господарством 

Володимир 

Нікіфоров, технік 

з експлуатації 

приміщень 

Наталія Павлова 

 

     

 

 
 



                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ 

                   Директор ДНЗ «Ізюмський РЦПО» 

                                                                              _____________ Любов Колесник  

 

                                                                       ПЛАН  

роботи  бібліотеки  

на  квітень 2021 року 
№ 

з/п 

                             Заходи  Строк 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

проведення 

Інформаційно-бібліографічна та довідкова робота 

1 На «Веб – сторінці бібліотеки» та на 

сторінці «Дистанційне навчання»  

доповнити посилання на перелік 

підручників з професійної підготовки, за 

якими навчаються учні.  

До 

02.04.2021 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

 

 

2 Надати до НМЦ ПТО у Харківській 

області інформацію щодо забезпечення 

ДНЗ «Ізюмський регіональний центр 

професійної освіти» підручниками із 

предметів загальноосвітньої та 

професійної (за професіями ) підготовки 

у 2020/2021 н. р. 

До 

30.04.2021 

Якімова В.О.  

3 Ознайомитися з сайтами закладів ПТО,  

 електронними бібліотеками, 

віртуальними подорожами, освітніми 

платформами. 

Протягом 

місяця 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

 

 

4 Поповнити картотеки: 

- «Над чим працюють методичні 

комісії»;  - «Освіта. Виховання. 

Навчання. Дозвілля»; 

- «Інформаційні технології в 

навчальному процесі»; 

- «Анотований перелік нової продукції». 

 

Протягом 

місяця 

 

Бондаренко І.І. 

 

5  Поповнити картотеки та тематичні 

папки: - «Перший в світі космонавт»;  

- «26 квітня – День Чорнобильської 

трагедії». 

 

12.04.2021 

26.04.2021 

 

Бондаренко І.І. 

 

6 Ознайомити педагогічних працівників  

суспільно-гуманітарного та  

природно-математичного циклу 

з новими надходженнями фахових 

періодичних видань. 

 

Протягом 

місяця 

 

Бондаренко І.І. 

 

7 Поповнити куточок «Календар 

знаменних та пам'ятних дат». 

Ознайомити педагогічних працівників з 

01.04.2021 Бондаренко І.І.  



подіями та літературними  ювілеями 

квітня. 

Робота з фондом 

8 Технічна обробка нових періодичних 

видань (відмітка в реєстраційній 

картотеці періодичних видань та 

штемпелювання). 

Протягом 

місяця 

Бондаренко І.І. 

 

 

9 Систематизація бібліотечного фонду по 

системі Універсальної десяткової 

класифікації ( УДК).  

Протягом 

місяця 

Якімова В.О. 

 

 

 

 

Організація каталогів, картотек 

10 Редагувати систематичний та абетковий 

катали по системі Універсальної 

десяткової класифікації ( УДК). 

Протягом 

місяця 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

 

 

11 Оформити роздільники для полиць «6 

Техніка». 

 

Протягом 

місяця 

Якімова  В.О. 

Бондаренко І.І. 

 

 Робота з документацією 

12 

 

 

 

 

 

 

 

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редагувати  книгу «Сумарний облік 

бібліотечного фонду»  по частинам: 

- Частина І. Надходження у фонд; 

- Частина ІІ. Вибуття з фонду; 

- Частина ІІІ. Підсумки руху. 

Редагувати книгу «Сумарний  облік 

бібліотечного фонду» по відділам: 

- суспільно-політична література (1,2,3); 

-  математика, природничі науки (5); 

- прикладні науки, медицина, сільське 

господарство, промисловість (6); 

- географія, історія (9); 

- мистецтво і спорт (7); 

- художня література, 

літературознавство (82); 

- філологія, мова, мовознавство (80,81); 

- підручники (П); 

- інше (0). 

Редагувати « Щоденник роботи 

бібліотеки».          

 

01.04.2021 

 

 

 

 

02.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04.2021 

Якімова В.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якімова В.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14 

 

 

 

Бондаренко  

І.І. 

 

 

Індивідуальна робота 

15 Провести бесіди з учнями до ювілейних 

та пам'ятних дат. 

Постійно Бондаренко І.І.  

Масова робота з популяризації літератури 

16 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Підготувати та провести  інформаційні 

хвилини: 

-«Здоров'я – найцінніший скарб» до 

Всесвітнього дня здоров'я; 

-«Зелена планета» до Міжнародного дня 

Матері-Землі. 

Оформити книжково-ілюстративні 

виставки: 

- «Сумний самітник» ( до 200 років від 

дня народження Шарля П'єра Бодлера 

(1821 -1867), французького поета); 

-«12 квітня – Всесвітній день авіації і 

космонавтики»; 

-«Скорбота пам’яті людської» (до 35-

річниці з Дня Чорнобильської трагедії 

(1986); 

Провести годину пам’яті «Гірчить 

Чорнобиль крізь роки» (до 35-ї річниці з 

Дня Чорнобильської трагедії (1986)). 

 

 

07.04.2021 

22.04.2021 

 

 

09.04.2021 

 

12.04.2021 

26.04.2021 

 

26.04.2021 

 

 

 

Якімова В.О. 

 

Бондаренко І.І. 

 

 

 

 

Якімова В.О. 

 

 

Бондаренко І.І. 

 

Якімова В.О. 

 

 

Якімова В.О., 

Бондаренко 

І.І., 

ХарківськаО.В

, учні гр.ТМ-

320 

 

Музейна робота 

19 Оформити виставкові вітражі:  

- підбити низ вітражів рейками (30 м.); 

- придбати кант для оформлення 

наочних матеріалів  та приклеїти його 

(33 м.); 

- доповнити текст до стенду І.В.Духанін; 

- доповнити текст до 

стендуВ.В.Трофімов; 

- підклеїти стелю; 

- привезти та встановити тумбу під 

Державний прапор України; 

 

05.04.2021  

02.04.2021 

 

09.04.2021 

15.04.2021 

06.04.2021 

07.04.2021 

20.04.2021 

 

06.04.2021 

 

МартиненкоС.С

.Мусат Є.Д., 

Стрижкова А.І. 

Павлова Н.М., 

Бондаренко І.І. 

Носачов В.Г. 

 

Носачов В.Г. 

 

Стрижкова А.І. 

 



- зробити макет стенду «Директори 

СПТУ 61»; 

- підклеїти стенд Сергія Гончаренко; 

- установити наочні матеріали під 

вітражами. 

 

07.04.2021  

Качан О.В. 

 

Носачов В.Г. 

 

 

 

Стрижкова А.І. 

 

Володіна Н.В. 

 

                     

Завідувач   бібліотеки:                              Віта  Якімова   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Затверджую 

Заступник директора з НВихР 

__________О. М. Машков  

«___»_______ 2021  р. 

 

План  

виховної роботи гуртожитку на квітень  

2020 – 2021 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організаційна робота 

1. 
Організація зеленої толоки та Дня 

довкілля. 

Протягом 

квітня  

Вихователь, 

комендант, рада 

гуртожитку 

 

2. 

Провести бесіди з учнями щодо 

дотримання правил особистої 

гігієни та взаємовідносин юнаків 

та дівчат  

Протягом 

квітня  

Вихователь, 

комендант, 

психолог  

 

3. 
Провести гру – квест «Правове 

суспільство» 
05.04.2021 

Вихователь, 

рада гуртожитку  

 

4. 
Провести заходи до трагічних 

подій на ЧАЕС 
 22.04.2021 

Вихователь, 

рада гуртожитку 

 

5. 

Проведення тижня духовної 

віднови: «Зупинись, задумайся на 

мить» 

 

26.04-

30.04.2021 

Вихователь, 

рада гуртожитку 

 

2. Організація культурно-масової роботи за основними напрямками виховання 

2.1. Громадянське, національно-патріотичне виховання 

1. 

До трагічних подій на ЧАЕС 

провести: 

- виховну годину «Мужність 

і біль Чорнобиля» 

- тематичну виставку 

літератури та 

фотоматеріалів  

«Чорнобиль - трагедія 

століття» 

22.04.2021 
Вихователь, 

рада гуртожитку 

 

2.  
Бесіда «Народні символи 

України» 
15.04.2021 Вихователь 

 

2.2. Військово-патріотичне виховання 

 

1. 

Впорядкувати  поховання 

загиблих воїнів. 
До 23.04.2021 

Вихователь, рада 

гуртожитку 

 

2.3.Морально-правове виховання 



1. 

Бесіди на тему: «Як не стати  

жертвою злочину», «Як 

поводитись у спілкуванні з 

правоохоронними органами» 

01.04.2021 

14.04.2021 
Вихователь 

 

2.  
Інтелектуально-правова гра 

«Турнір правознавців» 
13.04.2021 Вихователь  

 

3.  

Проведення тижня духовної 

віднови: «Зупинись, задумайся на 

мить» 

- відеоекскурс «Традиції і 

краса українського 

Великодня» 

- створити  «Серце доброти», 

вклавши в нього основні 

життєві цінності; 

- віртуально-пізнавальна 

розвідка «Великдень: 

традиції світу»; 

- відео галерея «ТОП – 10 

найвідоміших писанок у 

світі»;  

- віртуальна екскурсія до 

Музею писанкового 

розпису «Український 

всесвіт Писанки» 

26.04-

30.04.2021 

Вихователь, рада 

гуртожитку 

 

2.4. Превентивне виховання 

1. 
Провести гру – квест «Правове 

суспільство». 
05.04.2021  

Вихователь, 

рада гуртожитку  

 

2.5. Художньо-естетичне виховання 

1. 
Свято сатири та гумору «Жменька 

сміху всім на втіху» 
01.04.2021 

Вихователь, 

комендант, рада 

гуртожитку 

 

2. 
 «Літературна кавалєрка» (до 

Міжнародного дня дитячої книги) 
02.04.2021 

Вихователь, 

рада гуртожитку 

 

 

 

2.6. Екологічне виховання 

1. 

Організувати посадку квітів біля 

місць проживання  під девізом:   

«Залишимо добрий слід на нашій 

землі» 

Протягом 

квітня  

Вихователь, 

комендант, рада 

гуртожитку  

 

3. Індивідуальна робота з учнями 

1. 
Систематичний контроль 

відвідування занять учнями. 
Постійно 

Вихователь, рада 

гуртожитку 

 

2. Індивідуальні бесіди з учнями на Протягом Вихователь   

http://obucn.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=452:zhmenka-smikhu-vsim-na-ftikhu-svyato-satiri-ta-gumoru&catid=22:masovi-zahodi&Itemid=156
http://obucn.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=452:zhmenka-smikhu-vsim-na-ftikhu-svyato-satiri-ta-gumoru&catid=22:masovi-zahodi&Itemid=156


теми:  «Я і мій характер»,  

«Ставлення людини до людини» 

квітня 

4. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання) 

1. 
Провести анкетування «Чи знаєте 

ви свою дитину» 
12.04.2021 

Вихователь, 

комендант 

 

5.Фізична підготовка. Формування здорового способу життя 

1. 
Спортивні змагання  (до 

Міжнародного дня спорту)  
06.04.2021 

Вихователь, 

рада гуртожитку 

 

2. 
Розповідь з елементами бесіди на 

тему: «Особиста гігієна»  
19.04.2021 Вихователь  

 

3. 
Бесіда на тему: «Екологічною 

стежкою нашого краю»  
22.04.2021 Вихователь  

 

4.  

Бесіди на теми:  «Наркоманія, 

алкоголізм, тютюнопаління як 

соціальне зло та їх наслідки» 

08.04.2021, 

20.04.2021 

Вихователь, 

рада гуртожитку 

 

6. Трудове виховання 

1. 
Акція  «Допоможи людям 

похилого віку» 

Протягом 

місяця 

Вихователь, 

комендант, рада 

гуртожитку 

 

2. 
Бесіда «28.04 - Всесвітній день 

охорони праці»  
 21.04.2021 Вихователь 

 

7. Учнівське самоврядування 

1. 

Брати активну участь у 

проведенні заходів у гуртожитку  

 

Протягом 

місяця 
Рада гуртожитку 

 

 

 

 

 

Вихователь гуртожитку    _______    Терновська Т.І. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


