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ПЛАН РОБОТИ  

ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ  

ДНЗ «ІЗЮМСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»  

НА СІЧЕНЬ 2020-2021 Н.Р. 



1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ. 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Строки 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Обговорити та затвердити план роботи 

педколективу на січень 2021р. 

До 09.01.2021 Заст. дир. 

Соловей О.В., 

Машков О.М., 

Чупова В.В., 

методисти 

Балугян Т.В., 

Короткий С.П. 

керівники 

підрозділів 

 

2. Скласти плани профорієнтаційної 

роботи з школами міста та  району. 

До 10.01.2021 Заст. дир. з 

НВихР  

Машков О.М. 

 

3. Службі НТПІ (науково-технічної, 

педагогічної інформації) підготувати 

інформацію про нові надходження 

періодичних видань. 

04.01.2021 Методисти 

Балугян Т.В., 

Короткий С.П. 

Бібліотекарі 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

 

4. Прийняти участь в обласній науково-

методичній Інтернет-конференції 

27.01.2021 Заст. дир. з 

НВР,НР, НВихР 

Соловей О.В.,  

Чупова В.В., 

Машков О.М., 

старший майстер 

Філатов О.Ф. 

Методисти 

Балугян Т.В., 

Короткий С.П.  

Викладачі, 

майстри 

 

5. Здійснити заходи по недопущенню 

травматизму дітей під час навчально-

виховного процесу та у побуті, 

забезпеченню належного стану безпеки 

життєдіяльності учнівської молоді. 

Постійно Заст. дир. НВР 

Соловей О.В., 

керівники груп 

 

6. Здійснювати контроль за організацією 

гурткової та спортивно-масової роботи в 

центрі. 

Протягом 

навчального 

року 

Заст. дир. НВихР 

Машков О.М. 

 

7. Розмістити на веб-сайті центру  план 

проведення профорієнтаційних заходів у 

центрі та висвітлювати його виконання 

Постійно Заст. дир. НВихР 

Машков О.М. 

 

8. Здійснювати контроль за організацією 

гурткової та спортивно-масової роботи в 

ДНЗ « Ізюмський регіональний центр 

професійної освіти». 

Постійно Заст. дир. НВихР 

Машков О.М. 

 

9. Забезпечити висвітлення на сайті центру 

результатів спортивно-масових заходів. 

Упродовж  

навчального 

року 

Заст. дир. НВихР 

Машков О.М. 

 



 

 

2. ТЕОРЕТИЧНА  ПІДГОТОВКА 

10. Забезпечити контроль та дотримання 

вимог законодавства з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності. 

Постійно Директор центру 

Колесник Л.В. 

 

11. Здійснювати моніторинг і контроль за 

рівнем травматизму дітей під час 

навчально-виховного процесу та у 

побуті. 

Постійно Заст. дир. НВР 

Соловей О.В. 

 

12. Забезпечити своєчасне видання наказів 

«Про відрахування з числа учнів у 

зв’язку з закінченням навчання» та 

внесення записів про відрахування до 

поіменної книги обліку 

Згідно з 

навчальними 

планами 

Заст. дир. НВР 

Соловей О.В. 

 

13. Здійснити моніторинг 

працевлаштування випускників 

зимового випуску 2021 року 

До 10.03.2021 Заст. дир. НВР 

Соловей О.В. 

 

14. Взяти на особистий контроль питання 

працевлаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

відповідно до чинного законодавства 

Січень-

березень 2021 

року 

Директор центру 

Колесник Л.В., 

Заст. дир. НВихР 

Машков О.М. 

 

 

15. Проаналізувати стан відвідування 

учнями навчальних занять у І півріччі 

2020-2021 н. р. 

До 15.01.2021 Заст. дир. НВР 

Соловей О.В., 

Заст. дир. НВихР 

Машков О.М. 

 

16. Тримати на контролі питання щодо 

забезпечення закладів професійної 

освіти працівниками, заповнення 

вакансій та надання відповідних звітів 

до Департаменту науки і освіти 

Постійно Інспектор з 

відділу кадрів 

Булавенко Ю.І. 

 

17. Забезпечити своєчасне ознайомлення 

працівників з графіками відпустки, не 

допускати порушень законодавства  про 

відпустки 

Постійно 

 

Інспектор з 

відділу кадрів 

Булавенко Ю.І. 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Строки 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Скласти розклад занять на друге 

півріччя 2020 - 2021 навчального року 

згідно з робочими навчальними 

планами, методичними та санітарно-

гігієнічними вимогами. 

До 10.01.2021 Заст. дир. з НР 

Чупова В.В. 

 

2. Закінчити підготовку дидактичних 

матеріалів на обласний конкурс з 

базових дисциплін загальноосвітньої 

підготовки 

Протягом місяця Заст. дир. з НР 

Чупова В.В., 

методист  

Балугян Т.В. 

викладачі 

 

3. Оновити в кабінетах куточки підготовки 

до ДПА, ДКА, ЗНО 

Протягом місяця Викладачі   



 

 

3. ПРОФЕСІНО- ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Строки 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Розпочати  підготовку до проведення 

конкурсів професійної майстерності 

серед учнів груп та на першість 

навчального закладу. 

Протягом місяця Ст. майстер 

Філатов О.Ф., 

майстри в/н 

 

2. Провести обстеження робочих місць 

учнів на підприємствах міста та району. 

Протягом місяця Ст. майстер 

Філатов О.Ф., 

заст. дир. з НВР 

Соловей О.В. 

 

3. Здійснити контроль проходження 

виробничої практики учнів на 

підприємствах міста. 

Протягом місяця Ст. майстер 

Філатов О.Ф., 

заст. дир. з НВР 

Соловей О.В. 

 

4. Продовжити роботу над розробкою 

комплектів методичних та дидактичних 

матеріалів для забезпечення 

виробничого навчання відповідно до 

вимог ДС ПТО. 

Протягом місяця 

майстри в/н,  

голови  відповід. 

метод. комісій 

 

5. Продовжити роботу над підготовкою 

центру до участі у виставці технічної 

творчості. 

Протягом місяця Ст. майстер 

Філатов О.Ф., 

заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

 

4. Внести доповнення до паспортів 

комплексного методичного забезпечення 

предметів 

Протягом місяця Викладачі, 

майстри в/н 

 

5. Провести перевірні контрольні роботи з 

предметів професійно-теоретичної 

підготовки за матеріалами НМЦ ПТО 

За графіком та 

матеріалами 

НМЦ ПТО 

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

викладачі 

 

 
 

Робота з обдарованими учнями 

6.  Продовжити підготовку учнів до 

обласної олімпіади з охорони праці. 

Протягом місяця Викладач 

Крівцов А.П.,  

 

7. Продовжити підготовку учнів до 

обласних конкурсів професійної 

майстерності. 

Протягом місяця Викладачі, 

майстри 

виробничого 

навчання. 

 

8. Поновити списки учнів, задіяних в 

предметних гуртках, гуртках художньої 

та технічної творчості. 

До 20.01.2021 Заст. дир.  

Машков О.М., 

керівники гуртків 

та секцій 

 

9. Продовжити роботу педагогічних 

працівників в предметних та профільних 

гуртках, спортивних секціях 

За розкладами 

занять 

Керівники гуртків 

та секцій 

 



майстри в/н 

 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Строки 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Підготувати аналітичний наказ з 

моніторингу успішності учнів  у 

першому семестрі 2020-2021 навч. року. 

До 20.01.2021 Заст. дир.  

Соловей О.В., 

Чупова В.В. 

 

2. Здійснювати контроль  відвідування  

учнями занять. Активізувати роботу з 

учнями «групи ризику». 

Протягом місяця Заст. дир.  

Машков О.М. 

Соловей О.В., 

практ. психолог 

Носачова Н.Є. 

 

3. Здійснювати контроль та надавати 

методичну допомогу майстрам в/н у 

підготовці та проведенні уроків 

виробничого навчання 

Протягом місяця 

згідно графіка 

Ст. майстер 

Філатов О.Ф., 

заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

методисти 

Балугян Т.В., 

Короткий С.П. 

 

4. Провести внутрішній  контроль з питань: 

- перевірки поурочно-тематичного 

планування НВП. 

- перевірки дотримання навчальних 

планів і програм. 

Підготувати аналітичний наказ за 

результатами контролю.  

Протягом місяця Заст. дир. з НР 

Чупова В.В. ,  

 з НВР  

Соловей О.В.,  

 

 

 

 

 

 

5. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Строки 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Скласти графік контролю навчальної 

діяльності педпрацівників адміністрацією 

центру на 2 семестр 2020-2021 н.р. 

До 20.01.2021 Методисти  

Балугян Т.В., 

Короткий С.П. 

 

   

   

   



   

2. Забезпечити участь педпрацівників центу 

на вебінарах методичних секцій НМЦ 

ПТО. 

Згідно графіку 

роботи НМЦ 

ПТО. 

Директор 

Колесник Л.В. 

 

3. Підготовка і організація виставок нової 

літератури, тематичних виставок. 

Протягом місяця Бібліотекарі   

4. На засіданнях методичних комісій розгляд-

нути матеріали Інтернет-конференції, 

підготувати відгуки  та направити їх до 

НМЦ 

Згідно графіку 

роботи НМЦ 

ПТО. 

Методисти, 

голови МК 

 

 

6. СПОРТИВНА РОБОТА 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін виконання Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Прийняти участь в Інтернет конференції. Протягом року Керівник ф/з 

Викладачі ф/з 

  

 

2. Взяти участь у роботі обласних семінарів 

практикумів, шкіл передового 

педагогічного досвіду. 

Січень 

2021 

Керівник ф/з 

Викладачі ф/з 

 

 

3. Підготувати і провести змагання на 

першість центру з настільного тенісу. 

Січень 

2021 

Керівник ф/з 

Викладачі ф/з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 .   ВИХОВНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організаційна робота 

1. Організувати роботу учнівської ради 

ДНЗ «Ізюмський регіональний центр 

професійної освіти» 

 

До 25.01.2021 Заст. дир. З 

НВихР  

Машков О.М., 

Голова 

Учнівської Ради 

 

2. Провести коригування і узгодження 

планів виховної роботи на ІІ півріччя з 

класними керівниками, майстрами, 

вихователем гуртожитку, громадськими 

вихователями.   

Протягом місяця Заст. дир. з 

НВихР 

Машков О.М., 

класні 

керівники. 

 

3. Підготувати та надати інформацію до 

відділу професійної освіти про роботу 

щодо визначення баз відпочинку учнів 

із числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

які потребують оздоровлення влітку  

2020 року 

До 29.01.2021 Заст. директора з 

НВихР Машков 

О.М. 

 

4 Забезпечити проведення заходів з 

національно патріотичного виховання 

учнів закладу.  

Протягом місяця Класні 

керівники, 

майстри в/н  

5. Організувати підготовку особових справ 

учнів випускних груп: АЗ - 317,  

СЕ - 317, КО – 119.  

Протягом місяця Адміністрація, 

класні 

керівники, 

майстри в/н. 

 

6. Поновлення нормативної документації 

що регламентують роботу гуртків та 

секцій. 

Постійно  Заст. дир. 

Машков О.М., 

керівники 

гуртків та секцій 

 

7. Організувати прибирання та санітарну 

обробку в гуртожитку.  

Протягом місяця Комендант, 

технічний 

персонал 

 

 

2. Організація культурно-масової роботи за основними напрямками виховання 

2.1. Громадянське та національно – патріотичне  виховання 

1. 

 

До Дня Соборності України провести: 

- онлайн виховні години,  

- онлайн конкурс фото. 

Прийняти участь у обласному онлайн 

фотоконкурсі з нагоди свята. 

22.01.2021 Класні 

керівники, 

майстри в/н, 

викладач історії 

Носачов В.Г., 

бібліотекарі. 

 

2. Провести заходи,  присвячені пам’яті 

героя Радянського Союзу  

В.В. Трофімова. 

- онлайн виховні години в групах; 

19.01.2021 

 

Заст. дир. з 

НВихР 

Машков О.М., 

бібліотекарі, 

 



 викладач історії 

Носачов В.Г. 

3. Провести заходи до щодо відзначення 

річниці  подвигу Героїв Крут: 

- онлайн виховні години в навчальних 

групах, 

- онлайн огляд виставки документальної 

літератури в бібліотеці.   

29.01.2021 Заст. дир. з 

НВихР 

Машков О.М., 

бібліотекарі, 

викладач історії 

Носачов В.Г. 

 

2.2. Військово-патріотичне виховання 

 

1. 

Провести першість закладу з кульової 

стрільби. 

До 29.01.2021 Викладач 

предмету «Захист 

Вітчизни» 

Черніков І.В., 

  кл. керівники, 

майстри в/н 

 

2.3.Морально-правове виховання 

1. Продовжити роботу правового гуртку 

«Феміда»: 

- спланувати роботу на ІІ півріччя, 

Протягом року 

 

25.01.2021 

Керівник гуртка 

Владикіна О.В. 

 

2.4. Превентивне виховання 

1. За підсумками І півріччя  провести  

засідання штабу з профілактики 

правопорушень: 

- Заслухати звіти громадських 

вихователів; 

- Заслухати особові справи учнів, 

які за підсумками семестру 

мають академічну 

заборгованість, 

 

   До 29.01.2021 

 

Члени Штабу з 

профілактики. 

 

2. Правовий лекторій з запрошенням 

представників поліції та 

правоохоронних органів. 

до 29.01.2021 Викладач 

правознавства, 

класні керівники 

 

2.5. Художньо-естетичне виховання 

1. Спрямувати роботу гуртків художньої 

самодіяльності на підготовку до 

обласного огляду художньої 

самодіяльності. 

Протягом місяця Заст. дир. з 

НВихР 

Машков О.М., 

керівники 

гуртків худ. 

самодіяльності 

 

2. Продовжити роботу по підготовці до 

виставки художньої та технічної 

творчості. 

Протягом місяця майстри в/н, 

викладачі 

 

2.6. Трудове виховання 

1. Розпочати виготовлення експонатів на 

виставку технічної творчості. 

Протягом місяця Заст, дир. з НВР 

Соловей О.В., 

зНВихР 

 Машков О.М.,  

ст. майстер  

Філатов О.Ф. 

 

3. Індивідуальна робота з учнями 

1. Систематичний контроль зв’язку учнів з 

викладачами щодо відвідування онлайн 

Постійно  Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М. 

 



занять.  

2. Виявлення сімей, які потрапили в 

складні життєві умови та надання їм 

допомоги. 

Постійно  Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М., 

психолог 

Носачова Н.Є. 

 

3. Організація педагогічного супроводу за 

учнями - сиротами та дітьми, які 

залишились без піклування батьків. 

Контроль матеріально - побутових умов 

проживання та навчання дітей пільгової 

категорії. 

Постійно  Соціально-

психологічна 

служба, кл. 

керівники, 

майстри в/н 

 

4. Індивідуальна робота з учнями, 

схильними до правопорушень, 

оформити та надати звіти до Штабу з 

профілактики правопорушень. 

До 29.01.2021 Соціально-

психологічна 

служба, кл. 

керівники, 

майстри в/н 

 

5. Вивчення соціального оточення учнів, 

умов проживання на квартирах, 

мікроклімату в сім'ях. 

Постійно Соціально-

психологічна 

служба, кл. 

керівники, 

майстри в/н 

 

4. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання) 

1. Посилити контроль за зв’язком учнів з 

викладачами щодо відвідування онлайн 

занять. 

   

2. За результатами контролю провести 

зустрічі з батьками  

Протягом січня Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М.,  

 

6. Учнівське самоврядування 

1. Скласти план роботи Ради на ІІ півріччя 

2020 – 2021 навчального року. 

До 29.01.2021  Заст.дир. з 

НВихР 

Машков О.М. 

 

 

 

 

  



7 .   ВИХОВНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організаційна робота 

1. Організувати роботу учнівської ради 

ДНЗ «Ізюмський регіональний центр 

професійної освіти» 

 

До 24.01.2021 Заст. дир. З 

НВихР  

Машков О.М., 

Голова 

Учнівської Ради 

 

2. Провести коригування і узгодження 

планів виховної роботи на ІІ півріччя з 

класними керівниками, майстрами, 

вихователем гуртожитку, громадськими 

вихователями.   

Протягом місяця Заст. дир. з 

НВихР 

Машков О.М., 

класні 

керівники. 

 

3. Підготувати та надати інформацію до 

відділу професійної освіти про роботу 

щодо визначення баз відпочинку учнів 

із числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

які потребують оздоровлення влітку  

2020 року 

До 24.01.2021 Заст. директора з 

НВихР Машков 

О.М. 

 

4 Забезпечити проведення заходів з 

національно патріотичного виховання 

учнів закладу.  

Протягом місяця Класні 

керівники, 

майстри в/н  

5. Організувати підготовку особових справ 

учнів випускних груп: АТ – 316,  

СЕ - 316, КО – 117.  

Протягом місяця Адміністрація, 

класні 

керівники, 

майстри в/н. 

 

6. Поновлення нормативної документації 

що регламентують роботу гуртків та 

секцій. 

до 31.01.2021 Заст. дир. 

Машков О.М., 

керівники 

гуртків та секцій 

 

2. Організація культурно-масової роботи за основними напрямками виховання 

2.1. Громадянське та національно – патріотичне  виховання 

1. 

 

До Дня Соборності України провести: 

- інформаційну лінійку, 

- виховні години,  

- випустити стіннівки, 

- в бібліотеці створити виставку 

літератури. 

21.01.2021 Класні 

керівники, 

майстри в/н, 

викладач історії 

Носачов В.Г., 

бібліотекарі. 

 

2. Провести заходи,  присвячені пам’яті 

героя Радянського Союзу  

В.В. Трофімова. 

- інформаційну лінійку; 

- виховні години в групах; 

- ознайомлення з пересувною 

експозицією. 

19.01.2021 

 

Заст. дир. з 

НВихР 

Машков О.М., 

бібліотекарі, 

викладач історії 

Носачов В.Г. 

 

3. Провести заходи до щодо відзначення 29.01.2021 Заст. дир. з  



річниці  подвигу Героїв Крут: 

- інформаційну лінійку, 

- виховні години в навчальних групах, 

- в бібліотеці організувати виставку 

документальної літератури, 

НВихР 

Машков О.М., 

бібліотекарі, 

викладач історії 

Носачов В.Г. 

2.2. Військово-патріотичне виховання 

 

1. 

Провести першість закладу з кульової 

стрільби. 

з 20 – 24.01.2021 Викладач 

предмету «Захист 

Вітчизни» 

Черніков І.В., 

  кл. керівники, 

майстри в/н 

 

2.3.Морально-правове виховання 

1. Продовжити роботу правового гуртку 

«Феміда»: 

- спланувати роботу на ІІ півріччя, 

Протягом року 

 

24.01.2021 

Керівник гуртка 

Владикіна О.В. 

 

2.4. Превентивне виховання 

1. За підсумками І півріччя  провести  

засідання штабу з профілактики 

правопорушень: 

- Заслухати звіти громадських 

вихователів; 

- Заслухати особові справи учнів, 

які за підсумками семестру 

мають академічну 

заборгованість, 

- Звіти класних керівників та 

майстрів в/н про роботу з учнями 

схильними до правопорушень. 

 

   31.01.2021 

 

Члени Штабу з 

профілактики. 

 

2. Провести лекторій з правової тематики з 

запрошенням представників органів 

внутрішніх справ. 

До 31.01.2021 Заст. дир. з 

НВихР 

Машков О.М. 

 

3. Провести цикл бесід і виховних годин: 

"Буква Закону". 

до 31.01.2021 Викладач 

правознавства, 

класні керівники 

 

   4. Правовий лекторій з запрошенням 

представників поліції та 

правоохоронних органів. 

до 31.01.2021 Викладач 

правознавства, 

класні керівники 

 

2.5. Художньо-естетичне виховання 

1. Спрямувати роботу гуртків художньої 

самодіяльності на підготовку до 

обласного огляду художньої 

самодіяльності. 

Протягом місяця Заст. дир. з 

НВихР 

Машков О.М., 

керівники 

гуртків худ. 

самодіяльності 

 

2. Продовжити роботу по підготовці до 

виставки художньої та технічної 

творчості. 

Протягом місяця майстри в/н, 

викладачі 

 

2.6. Трудове виховання 

1. Організація чергування в кабінетах, 

майстернях, лабораторіях 

Протягом 

півріччя 

Кл. керівники, 

майстри в/н 

 



2. Розпочати виготовлення експонатів на 

виставку технічної творчості. 

Протягом місяця Заст, дир. з НВР 

Соловей О.В., 

зНВихР 

 Машков О.М.,  

ст. майстер  

Філатов О.Ф. 

 

2.7. Екологічне виховання 

1 Провести тематичні бесіди «Ліси це 

легені світу». 

до 31.01.2020 Соціально - 

психологічна 

служба, класні 

керівники 

 

3. Індивідуальна робота з учнями 

1. Систематичний контроль відвідування 

занять учнями. 

Постійно  Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М. 

 

2. Виявлення сімей, які потрапили в 

складні життєві умови та надання їм 

допомоги. 

Постійно  Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М., 

психолог 

Носачова Н.Є. 

 

3. Організація педагогічного супроводу за 

учнями - сиротами та дітьми, які 

залишились без піклування батьків. 

Контроль матеріально - побутових умов 

проживання та навчання дітей пільгової 

категорії. 

Постійно  Соціально-

психологічна 

служба, кл. 

керівники, 

майстри в/н 

 

4. Індивідуальна робота з учнями, 

схильними до правопорушень, 

оформити та надати звіти до Штабу з 

профілактики правопорушень. 

до 31.01.2021 Соціально-

психологічна 

служба, кл. 

керівники, 

майстри в/н 

 

5. Вивчення соціального оточення учнів, 

умов проживання на квартирах, 

мікроклімату в сім'ях. 

Постійно Соціально-

психологічна 

служба, кл. 

керівники, 

майстри в/н 

 

6. Відвідування учнів, які проживають на 

орендованих квартирах. Спілкування з 

власниками житла про поведінку  учнів 

та надати звіти до Штабу з 

профілактики правопорушень.. 

до 31.01.2021 Майстри в/н, 

класні керівники 

 

 

 

4. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання) 

1. Посилити контроль за пропусками 

уроків учнями без поважних причин і 

порушенням дисципліни, своєчасно 

доводити відповідну інформацію до 

батьків учнів. 

Протягом 

навчального року 

Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М. 

учнівська рада 

 

2. За результатами перевірки стану 

відвідування учнями навчальних занять 

провести зустрічі з батьками  

Протягом січня Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М.,  

 

5.Фізична підготовка. Формування здорового способу життя 



1. 

 

З метою якісної профорієнтаційної 

роботи спланувати дружні зустрічі з 

футболу, баскетболу, настільного 

тенісу, волейболу .з учнями шкіл. 

Протягом 

півріччя 

Керівник  

фіз. виховання  

Колесник А.П. 

 

2. Провести робу в навчальних групах по 

залученню учнів до роботи в гуртках та 

спортивних секціях 

Протягом 

навчального року 

Керівники гуртків, 

секцій, класні 

керівник, майстри 

 

6. Учнівське самоврядування 

1. Скласти план роботи Ради на ІІ півріччя 

2020– 2021 навчального року. 

До 24.01.2021  Заст.дир. з 

НВихР 

Машков О.М. 

 

 

  



8.     РОБОТА  СОЦІАЛЬНО -ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ  

 

 

8.  ОХОРОНА  ПРАЦІ.  

№ 

п/п 
Найменування заходів Дата виконання 

Відповідальни

й за виконання 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. Перевірка стану об’єктів i споруд (нав-

чальні кабінети, майстерні, лабораторії, 

спортивну залу та майданчики) щодо 

готовності до ІІ півріччя 2020-2021 н.р. 

До 15.01.2021 Інженер з О.П. 

Сухоруков В.М., 

Зав. кабінетів, 

керівники 

підрозділів, 

Нікіфоров В.Я., 

Павлова Н.В. 

 

2. Засідання  комісії  з електробезпеки До 20. 01.2021 Відповідальний з 

електробезпеки 

Філатов О.Ф. 

 

3. Подання на затвердження плану роботи 

служби ОП на II півріччя 2020-2021 н.р. 

До 15.01.2021 Інженер з ОП 

Сухоруков В.М. 

 

4. Контроль стану ОП з питань 

попередження травматизму серед 

учнів i працівників навчального 

закладу. 

Протягом місяця Інженер з ОП  

Сухоруков В.М. 

 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Дата проведення Виконавець 

1 Взаємодія з сім'ями дітей сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування . 
Для учні І- IV курсу Практичний 

психолог 

Соціальний 

педагог 

2 Підготовка рекомендацій на сайт для учнів та батьків Для учні І- IV курсу  

Батьки 
Практичний 

психолог 

Соціальний 

педагог 
3 Підготовкав та висвітлення інформації «Кілька порад 

вчителям або про соціально – психологічні аспекти 

дистанційного навчання.» 

Класні керівники, 

Майстри 

виробничого 

навчання 

 

Практичний 

психолог 

Соціальний 

педагог 

4 Підготовкав та висвітлення інформації «Кілька секрктів 

гармонічного життя , або що робити ,щоб допомогти 

собі пережити паніку» 

Батьки 
Учні 

Працівники 

 

Практичний 
психолог 
Соціальний педагог 



5. Контроль теплового режиму в приміщеннях 

ліцею. 

Постійно Медпрацівник 

Брагіна Т.Ю. 

 

6. Провести перевірку пожежних рукавів та 

кранів в навчальному закладі 

До 17.01.2021 Святенко С.О.  

7. Провести перевірку стану 

вимірювального та слюсарного 

інструменту. 

До 12.01.2021 Інженер з ОП 

Сухоруков В.М., 

ст. майстер 

Філатов О.Ф.,  

заст. дир. з НВР  

Соловей О.В., 

механік Луценко 

А.М. 

 

8. Провести заняття з працівниками на ІІ, ІІІ 

групу допуску з електробезпеки 

До 25.01.2021 Відповідальний з 

електробезпеки 

Філатов О.Ф. 

 

 

11. ГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ 

 

 
№ 

з/п 

   Найменування робіт Відповідальний Термін виконання 

 1. Ремонт стільців в кабінеті історії Павлова Н. 

Мартиненко О. 

24.01.21 

    2. Продовження  підготовки документації до 

списання з балансу приватизованих 

житлових будинків в  ІПАЛ 

Павлова Н.В 

Стрільцова Д.А. 

Протягом місяця 

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

  4. Ремонт музею: 

- продовження встановлення 

стелажів під експозиції; 

- придбання тканини  для стелажів. 

Павлова Н.В. 

Якімова В.О. 

  

До 30.0 1.21 

  5. Своєчасне подання звітів  до тепломережі, 

водоканалу та  енергонагляду. 

Павлова Н.В. 

 

     28.01.21 

     20.01.21 

     14.01.21 

  6. Систематизація документів з ремонту 

приміщень закладу. 

 

Павлова Н.В. 

 

 Протягом 

місяця 

  7. Продовження роботи  з оновлення 

посадових  інструкцій  для  працівників  

АГЧ. 

Павлова Н.В. До  30.01.21 

  8. Забезпечення гуртожитку та навчальних 

корпусів засобами захисту від КОВІД-19 

 

Брагіна Т.Ю. 

Павлова Н.В. 

 

Протягом місяця 



9. Прибирання   в гуртожитку. Павлова Н.В. 

Смірнова М.П. 

щоденно 

10. Прибирання території.    Павлова Н.В.  щоденно 

11. Прибирання шлаку з котельні. Павлова Н.В. 

 

щоденно 

12. Завершення влаштування перегородки 

біля туалету на Перемоги,18 

Н. Павлова 

Дем,яненко О.М. 

До 30.01.21 

13. 

 

Щогодинне протирання ручок, перил і т.д. Смірнова М.П. 

Павлова Н.В. 

Прибиральниці 

центру 

щодня 

14. 

 

 

Ремонт меблів в кабінеті історії, 

збирання меблів в кабінеті біології 

та стемлабораторії 

Павлова Н.В. 

Луценко А.М. 

Мартиненко О.О. 

До 30.01.21 

15. 

 

Завершення ремонту SТЕМ лабораторії Короткий С.П. 

Павлова Н.В. 

Шеремет Є.Б. 

До 30.01.21 

 

 

 

  



                                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДНЗ 

«Ізюмський 

регіональний центр 

професійної освіти» 

                                                                                 __________Любов  Колесник  

                                                                       ПЛАН  

роботи  бібліотеки 

на  січень  2021  р. 
№ 

з/п 

                             Заходи  Строк 

проведення 

Відповідальні Відмітка  

про 

провед. 

Основні показники роботи бібліотеки 

 1 Зробити аналіз роботи бібліотеки  

за І-е півріччя 2020-2021  н.р. 

11.01.2021 Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

 

 2 Зробити аналіз читацьких 

формулярів. Виявити боржників  

випускних груп: 

 АЗ-317, СЕ-317, КО-119. 

04.01.2021 Бондаренко І.І.  

Інформаційно-бібліографічна та довідкова робота 

 3 Поповнити картотеки: 

-«Освіта. Виховання. Навчання. 

Дозвілля»; 

-«Над чим працюють методичні 

комісії»; 

- «Сценарії масових заходів»; 

- «STEM - технології». 

Протягом 

місяця 

Бондаренко І.І.  

 4 Оновити «Реєстраційну картотеку 

періодичних видань на 2021 рік». 

До 06.01. 

2021 

Бондаренко І.І.  

 5 Обслуговування читачів художньою, 

науково-технічною, методичною та 

іншою літературою на абонементі та в 

читальній залі. 

Протягом 

місяця 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

 

 6 Ознайомити викладачів  та майстрів 

в/н на Дні знань з новими 

надходженнями фахових періодичних 

видань. 

14.01.2021 Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

 

 7 Поповнити бібліографічні списки 

літератури на допомогу учню 

дипломнику. 

Протягом 

місяця 

Бондаренко І.І  

 8 Поповнити тематичні папки:  

- «День Соборності України (1919)»;  

- «День пам’яті  героїв Крут (1918)»; 

- «День пам’яті  жертв Голокосту». 

Протягом 

місяця 

Якімова В.О.  

 9 Поновити куточок «Календар  04.01.2021 Бондаренко І.І  



знаменних та пам'ятних дат».  

Події та літературні ювілеї січня. 

Робота з фондом 

Організація каталогів, картотек 

10 

 

 

Бібліографічний опис та розстановка 

карток нових надходжень до 

тематичних картотек періодичних 

видань. 

По мірі 

надходжень 

 

 

 

Бондаренко І.І. 

 

 

 

Індивідуальна робота 

11 Прийом літератури від читачів 

на абонементі та в читальній 

залі. 

Постійно Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

 

12 Провести бесіди з учнями до 

ювілейних та пам'ятних дат . 

Протягом 

місяця 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

 

Масова робота з популяризації літератури 

13 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести годину пам'яті 

«Пам'яті Володі Трофімова», 

присвячену подвигу Героя 

Радянського Союзу 

В.В.Трофімова. 

 

 

Провести урок-реквієм «Дух 

народу не збороти» до Дня 

Соборності України та дня 

пам'яті Героїв Крут. 

 

 

 

Оформити книжково-

ілюстративні виставки: 

- «У світі пригод» (до 145- річчя 

від дня народження (1876-1916) , 

американського письменника); 

- «Моя країна – Соборна 

Україна» (до Дня Соборності 

України); 

- «Пам'яті жертв Голокосту», (до 

Міжнародного дня  пам'яті 

жертв Голокосту); 

- «Поет епохи» (до 130-річчя від 

дня народження П.Г. Тичини 

(1891-1967), українського поета, 

19.01.2021 

 

 

 

 

 

22.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.2021 

 

 

22.01.2021 

 

27.01.2021 

 

 

27.01.2021 

 

 

 

29.01.2021 

 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І., 

учні групи КС-

319, 

майстри в/н 

Коваленко Н.О., 

Філатова С.О. 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І., 

учні групи  

ТМ-318,  

 майстер в/н 

Сенчук С.Я. 

 

 

Бондаренко І.І. 

 

 

Якімова В.О. 

 

Бондаренко І.І. 

 

 

Якімова В.О. 

 

 

 

Бондаренко І.І. 

 



16 державного та громадського 

діяча); 

 - «Пам'яті Героїв Крут» (до 

річниці вшанування подвигу 

Героїв Крут). 

Провести інформаційні 

хвилинки: 

- «Феномен роду Симиренків» 

(до 200-річчя від дня 

народження П.Ф.Симиренка 

(1821-1863), українського 

цукрозаводчика, мецената; 

- «Перший космонавт 

Незалежної України" (до 70-

річчя від дня народження Л.К. 

Каденюка (1951-2018), 

українського космонавта). 

 

 

До 

02.01.2021 

 

 

28.01.2021 

 

 

 

 

 

 

Якімова В.О. 

 

 

 

Бондаренко І.І. 

Організаційна робота 

17 Укласти договір з видавництвом 

«Ранок» м. Харків. 

протягом 

місяця 

Стрєльцова  

Д.А., 

Якімова  В.О. 

 

 

                        

Завідувач   бібліотеки:                            Віта   Якімова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджую 

Заступник директора з НВихР 

__________О. М. Машков  

«___»січень  2021 р. 
  

 

План  

виховної роботи гуртожитку на січень  

2020 - 2021 навчальний рік 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організаційна робота 

1. 
Поселення учнів у гуртожиток 

після зимових канікул. 

13 -

14.01.2021 

Вихователь, 

комендант  

 

2. 
Засідання ради гуртожитку  

«План роботи на ІІ півріччя». 
18.01.2021 

Вихователь, 

комендант 

 

3. 

Виховна година до Дня 

Соборності України 21.01.2021 

Вихователь, 

рада 

гуртожитку  

 

4. 

Заходи присвячені  104-й 

річниці  подій Української 

революції 1917 – 1921 років. 

27 - 

28.01.2021 

Вихователь, 

рада 

гуртожитку  

 

5. 

Продовжити роботу з 

профілактики захворювання на 

COVID-19  

Протягом 

місяця 

Вихователь, 

рада 

гуртожитку 

 

2. Організація культурно – масової роботи за основними напрямками 

виховання 

2.1 Громадянське та національно патріотичне виховання 

1. 

Виховна година присвячена 

пам’яті героя Радянського 

Союзу В.В. Трофімова.  

18.01.2021 

Вихователь, 

рада 

гуртожитку 

 

2.  

Виховна година до  Дня 

Соборності України. 21.01.2021 

Вихователь, 

рада 

гуртожитку  

 

3. 

Заходи присвячені 104-й 

річниці  подій Української 

революції 1917 – 1921 років:  
- підготувати і провести 

літературно – музичну 

композицію  «Пам’ятай про 

Крути»; 

- в бібліотеці організувати 

 

 

 

 

27.01.2021 

 

 

28.01.2021 

Вихователь, 

рада 

гуртожитку, 

бібліотекарі 

 



виставку документальної 

літератури. 

2.2. Військово – патріотичне виховання 

1. 
Диспут на тему:  «Нас 

надихають подвиги героїв» 
20.01.2021 

Вихователь, 

рада гуртожитку  

 

2. 

Оформлення тематичної 

полички «День пам’яті героїв 

Крут». 

28.01.2021 
Вихователь, 

рада гуртожитку 

 

2.3. Морально-правове виховання 

1. 

Бесіди на теми: 

- «Правила протипожежної 

безпеки»; 

-   «Правила поводження з 

піротехнічними засобами»  

26, 

27.01.2021 

Вихователь, 

рада 

гуртожитку 

 

2.4. Превентивне виховання 

4. 

Виховна година: «Правова 

культура учнів». 25.01.2021 

Вихователь, 

рада 

гуртожитку  

 

2.5. Художньо – естетичне виховання 

1. 

 

Вивчення традицій рідного 

краю. Година спілкування 

«Свято Водохреща». 

19.01.2021 Вихователь 

 

2.6. Трудове виховання 

1. 

Організувати роботу по 

прибиранню кімнат і перевірці 

чистоти. 

Щодня Вихователь 

 

2. «Генеральне» прибирання. 
Кожен 

четвер 

Вихователь, 

комендант, 

рада 

гуртожитку 

 

3. Індивідуальна робота з учнями 

1. 

Індивідуальні бесіди щодо 

питань поведінки та 

організації побуту  в 

гуртожитку. 

протягом 

січня 

Вихователь, 

комендант  

 

2. 

Вивчення соціального 

оточення учнів, мікроклімату в 

сім’ях. 

Постійно  

Вихователь, 

психолог 

 

 

4. Робота з батьками 



 

 

Вихователь гуртожитку    _______    Терновська Т.І. 

 

1. 

Встановлення контакту з 

батьками вихованців шляхом  

телефонних розмов.  
Постійно  

Вихователь, 

комендант,     

кл. керівники, 

майстри в/н 

 

2.  

Консультації для батьків з 

питань поведінки та 

проживання учнів у 

гуртожитку . 

Постійно  
Вихователь, 

комендант  

 

5. Фізична підготовка. Формування здорового способу життя 

1. 
Організувати шашковий та 

шаховий турніри. 
28.01.2021 Вихователь 

 

6. Учнівське самоврядування 

1. 

Підвести підсумки роботи 

Ради за І півріччя.  

Скласти план роботи на друге 

півріччя. 

до 

29.01.2021 

Рада 

гуртожитку  

 


