
«Затверджую» 
Директор Люботинського професійного 

ліцею залізничного транспорту 
____________________О.О.Агєєва 

 

ЗАХОДИ 
ЛЮБОТИНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

З РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЕКТУ 
«ВИХОВНИЙ ПРОСТІР ХАРКІВЩИНИ» 

 
№з/п Зміст роботи Учасники 

заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Ознайомити педагогічний колектив з 

освітнім проектом «Виховний 
простір Харківщини» на засіданні 

методичної комісії майстрів 
виробничого навчання і класних 
керівників з питань виховної роботи. 

Педагогічні 

працівники 
ліцею 

Жовтень 

2016 

Заступник 

директора з 
НВихР  

Дякунчак Н.Я. 

Виконано 

2. Взяти участь в обласному семінарі-
практикумі «Виховна система 

навчального закладу: проблеми, 
пошуки, знахідки» 

Заступники 
директорів з 

НВихР ПТНЗ  
 

Жовтень 
2016  

Березень 
2017 

Заступник 
директора з 

НВихР  
Дякунчак Н.Я. 

Виконано 

І. Національно-патріотичне і громадянське виховання 

1. Взяти участь в обласному семінарі-

практикумі для керівників музеїв 
при професійно-технічних 

навчальних закладах  «Музей як 
осередок національно-патріотичного 
виховання учнівської молоді»  

 

Керівник музею 

бойової слави 

2016/2017 

н.р. 

Керівник музею 

Перва О.С. 

Виконано 



2. Взяти участь в обласному семінарі-
практикумі «Формування 

громадянських компетентностей 
засобами предмета «Правознавство» 

Викладачі  Квітень 
2017 

Викладач 
правознавства 

Гребенюк В.О. 

Виконано 

3. Взяти участь в обласній школі 
передового досвіду «Національно-

патріотичне виховання учнівської 
молоді ПТНЗ засобами навчального 
предмета «Захист Вітчизни»  

Викладачі ПТНЗ жовтень  
2017  

 

Викладач 
предмета «Захист 

Вітчизни» 
Сидоренко С.О. 

 

4. Сприяти участі ветеранів АТО у 
проведенні масових заходів з 

учнівською молоддю 

Педагогічні 
працівники, 

учні 

2016-2018 
рр. 

Заступник 
директора з 

НВихР  
Дякунчак Н.Я. 

 

5. Співпраця з: 
- спілкою Афганців м.Люботин; 
- міською радою ветеранів; 

- спілкою Чонобильців м.Люботин 

Педагогічні 
працівники 

2016-2018 
рр. 

Керівник музею 
Перва О.С. 

 

6. Зустрічі з учасниками АТО, 
ліквідаторами наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, воїнами-

афганцями, ветеранами Другої 
світової війни 

Учні  2016-2018 Адміністрація, 
педагогічний 

колектив 

 

7. Військово-спортивні свята до Дня 
Збройних Сил України та Дня 
Захисника України та Дня 

українського козацтва 

Учні, 
Викладач 
предмета 

«Захист 
Вітчизни» 

Жовтень, 
грудень 
2016-

2018рр.  

Керівник 
фізичного 
виховання 

 Сидоренко С.О. 

 

8. Організація навчально-тематичних 
автобусних екскурсій: висота 

«Маршала І.С. Конєва», «Історичний 
музей» м.Харків 

Учні 2016-2018 
рр. 

Заступник 
директора з 

НВихР  
Дякунчак 

Н.Я.,майстри в/н,  

 



кл. керівники 

9. Провести заходи, присвячені Дню 
української писемності та мови  
 

Учні Щорічно 
листопад  

 

Викладач 
української мови 

та літератури 

 

10. Організація перегляду в навчальних 
групах фільму «Герої не вмирають»  

 

 протягом 
2016-2018  

 

Класні керівники, 
майстри 

виробничого 
навчання  

 

11. Прийняти участь у роботі обласної 
школи лідерів учнівського  

самоврядування ПТНЗ «Формування 
лідерських якостей у молоді, умінь та 
навичок згуртування колективу» 

Лідери 
учнівського 

самоврядування 
області  
 

Жовтень 
2016р. 

Квітень 
2017р. 

Заступник 
директора з 

НВихР  
Дякунчак Н.Я., 

президент 

учнівського 
самоврядування 

Черепаня В. 

 

12. Участь у міських заходах 

патріотичного спрямування 

Учні 2016-2018 

рр. 

Адміністрація, 

педагогічний 
колектив 

 

13. Створення та захист проекту 
«Національно-патріотичне 
виховання» 

Учні групи 
ПМТЕ-16 

Червень  
2017 р. 

Майстер в/н  
Перва О.С.,  
кл. керівник 

Коваленко Т.В. 

Виконано 

14. Проведення виховних годин, бесід, 

годин-пам’яті: 
- «Ми хочемо жити у мирі!» до 

Міжнародного Дня миру; 

- до Дня Гідності та Свободи 
«Україна – територія гідності»; 

- Голодомор 1932-1933 «Ти 
кажеш, що не було 
голодомору? І не було 

Учні 2016-2018 

рр. 

Майстри в/н,  

кл. керівники 

 



голодного села?»; 
- «Далекий та чужий 

Афганістан»; 
- «Небесна сотня ангелів»; 

- «Вогонь Прометея» до 
Чорнобильської трагедії; 

- «Ми йшли до тебе, Перемого!» 

15. Вечір-зустрічі «З Україною в серці» із 
запрошенням бійців АТО  

Учні групи 
ПМТЕ-18 

2016 р. Кл. керівник 
Барамикова Є.О. 

 

16. Участь у Всеукраїнському конкурсі 
«Знайди героя Чорнобиля поруч» 

Учні 2016 р. Заступник 
директора з 

НВихР  
Дякунчак Н.Я. 

 

17. Книжково-ілюстративні виставки у 
бібліотеці: 

- «Україна гідна  свободи»; 

- «Чорнобиль не має минулого 
часу»; 

- до Дня пам’яті та примирення і 
72-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій 

війні та ін. 

Учні 2016-2018 Бібліотекар  
Підченко Л.М. 

 

ІІ. Морально-духовне і гуманістичне виховання 

1. Прийняти участь у обласному 

семінарі-практикумі «Розвиток 
моральних якостей та 
загальнолюдських духовних 

цінностей учнівської молоді ПТНЗ 
засобами предмета «Людина і світ» 

Викладачі 

предмета ПТНЗ 

Травень  

2017р. 

Викладач 

Коваленко С.І. 

Виконано 

2.  Організація навчальних і 
краєзнавчих екскурсій, подорожей 

Учні ліцею 2016-2018рр. Адміністрація, 
педагогічний 

 



рідним краєм тощо колектив 

3. На засіданні педагогічної ради  
заслухати питання «Формування 
життєвих компетентностей  учнів  у 

позаурочній роботі» 

Педагогічні 
працівники 

Березень 
2018р. 

Заступник 
директора з 

НВихР 

Дякунчак Н.Я. 

 

4. Участь у щорічних обласних оглядах-

конкурсах художньої самодіяльності 
серед професійно-технічних 

навчальних закладів 

Учні та 

працівники 
ПТНЗ 

2016-2018рр. Адміністрація, 

педагогічний 
колектив 

 

2016, 2017 рр. 

Виконано 

5. Участь у щорічних обласних оглядах-

конкурсах технічної та декоративно-
прикладної творчості серед 
професійно-технічних навчальних 

закладів 

Учні та 

працівники 
ПТНЗ 

2016-2018рр. Адміністрація, 

педагогічний 
колектив 

 

2016, 2017 рр. 

Виконано 

6. На засіданні  методичної комісії з 

питань виховної роботи розглянути 
питання «Духовна компетентність 

педагога» 

Педагогічні 

працівники 

Травень  

2018 р. 

Голова 

методичної 
комісії 

Говор К.В. 
 

 

7. Робота з виховання в учнів 
ввічливості, культури поведінки, 
етикету, культури мови і 

взаємовідносин, індивідуальні бесіди 
з учнями з питань відносин з 
оточуючими. 

Учні та 
педпрацівники 

ПТНЗ 

2016-2018 рр. Адміністрація, 
педагогічний 

колектив 

 
 

 

8. Взяти участь в обласній школі 
передового досвіду «Формування 

життєвих навичок учнівської молоді 
під час дозвілля в гуртожитку» . 

Вихователі 
ПТНЗ 

Листопад  
2016 р. 

Вихователь 
Ярошенко М.В. 

Виконано 

9. Провести виховну годину «Про 
зовнішність, мову та духовну 

культуру» 

Учні І-ІV курсів Жовтень  
2017 р. 

Майстри в/н, 
 кл. керівники 

 



ІІІ. Правове, превентивне виховання, формування здорового способу життя 

 

1. Взяти участь у семінарі-практикумі 
«Формування здорового способу 

життя на уроках хімії»  

Викладачі хімії 
ПТНЗ 

Квітень 
2017 р. 

Викладач хімії 
Родченко О.Л. 

Виконано 

2. Впровадження програми 

профілактики конфліктів та 
правопорушень серед учнівської 
молоді «Будуємо майбутнє разом». 

Учні ПТНЗ Листопад 

2016 р. 

Заступник 

директора з 
НВихР 

Дякунчак Н.Я. 

Виконано 

3. Анкетування першокурсників 
«Вивчення схильності учнів до 

шкідливих звичок» 

Учні І курсу Вересень  
2016 

Заступник 
директора з 

НВихР 
Дякунчак Н.Я. 

Виконано 

4. Провести моніторингове 
соціологічне дослідження  «Моя 
правова обізнаність: 

правопорушення та 
відповідальність» з метою вивчення 

правової обізнаності учнів 

Учні ІІ та ІІІ 
курсів 

Жовтень 
2016 

Заступник 
директора з 

НВихР 

Дякунчак Н.Я. 

Виконано 

5. Провести акції: 

- до Міжнародного дня відмови від 
куріння «День без куріння: Ми проти 
куріння! Ми – здорове покоління»; 

- до Міжнародного дня боротьби зі 
СНІДом «Зупинимо СНІД разом!» 

Учні  

 

Листопад 

2016 

Адміністрація, 

педагогічний 
колектив 

 

Виконано 

6. Залучення учнів пільгових категорій, 
внутрішньо переміщених осіб до 

роботи в гуртках та спортивних 
секціях  

Учні Щорічно 
2016-2018 рр. 

Заступник 
директора з 

НВихР 
Дякунчак Н.Я., 
майстри в/н, 

кл. керівники, 

 



керівники 
гуртків 

7. Організація і проведення досліджень 
- щодо схильності учнів до 

шкідливих звичок; 
- вивчення стану агресії учнів; 

- виявлення акцентуації характеру; 
- «Правова обізнаність: 

правопорушення та 

відповідальність»; 
- вивчення обізнаності молоді щодо 

поширення венеричних 

захворювань і ВІЛ-інфекції. 

Учні ПТНЗ Протягом 
терміну 

реалізації 
проекту 

Адміністрація, 
педагогічний 

колектив 
 

 

8. Проведення тренінгових занять: 

- щодо подолання шкідливих 
звичок «Це мій вибір»: 

- «Профілактика ризикованої 
поведінки і ВІЛ/СНІДу». 

Учні ПТНЗ Протягом 

терміну 
реалізації 

проекту 

Адміністрація, 

педагогічний 
колектив 

 

 

9. Проведення заходів у рамках «тижня 
права» спільно із правозахисниками, 
юридичними службами, установами 

тощо. 
 

 
 

Учні Щорічно 
грудень 

2016-2018 рр. 

Заступник 
директора з 

НВихР 

Дякунчак Н.Я., 
викладач 

правознавства 
Гребенюк В.О. 

 

10. Провести усний журнал «Світова 
книга прав дитини» (статті Конвенції 
ООН про права дитини») 

 

Учні 2017 рік Бібліотекар 
Підченко Л.М. 

 

11. Для збереження правової освіти 

учнів, профілактики шкідливих 
звичок провести цикл бесід, годин 

Учні 2016-2018 рр. Майстри в/н, 

кл. керівники, 
представник 

 



спілкування, диспутів (за окремим 
планом Єдиного дня правових знань) 
 

ювенальної 
превенції, 

викладач 
предмета 

«Основи 
правових 

знань» 

Гребенюк В.О. 

12. Розробити та затвердити плани 

спільних заходів ліцею із службою у 
справах дітей, центром  соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 

національною поліцією, 
кримінально-виконавчою 

інспекцією, наркологічним кабінетом 
ЦРЛ 

Учні, 

педпрацівники 

2017-2018 рр. Заступник 

директора з 
НВихР 

Дякунчак Н.Я. 

 

 

13. Організувати зустрічі учнів з 
представниками національної 
поліції, кримінально-виконавчої 

інспекції 

Учні 2016-2018 рр. Заступник 
директора з 

НВихР 

Дякунчак Н.Я. 

 

14. Продовжити роботу Штабу  

профілактики правопорушень 

Учні Останній 

четвер 
кожного 

місяця 
2016-2018рр. 

Голова штабу 

заступник 
директора з 

НВихР 
Дякунчак Н.Я. 

 

15. Створення та захист проекту 
«Здоровий спосіб життя» 

Учні групи ППВ-
9 

Червень  
2017 р. 

Майстер в/н 
Саакян Л.Є., 
кл. керівник 

Коваленко С.І. 

Викконано 

 

 
Заступник директора з НВихР        Н.Я.Дякунчак 


