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І. ВСТУП
Підсумки роботи педагогічного колективу ліцею
за 2017/2018 навчальний рік та основні напрямки діяльності
на 2018/2019 навчальний рік
Робота ліцею в 2017/2018 навчальному році планувалась і проводилась у відповідності з
вимогами національної доктрини розвитку освіти в XXI столітті законів України «Про освіту»,
«Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», програми розвитку освіти
області враховуючи специфіку та можливості навчального закладу.
Головним завданням ліцею є підготовка кваліфікованих робітників,
конкурентоздатних на ринку праці.
У 2017/2018 навчальному році колектив ліцею працював над методичною темою «Формування
професійних компетентностей учнів засобами сучасних педагогічних технологій як основа
становлення та самореалізації кваліфікованих робітників».
Заслухавши та обговоривши на педагогічній раді питання щодо підготовки
висококваліфікованих робітників для залізничного транспорту, колектив ліцею визначив
актуальність та значимість якісної підготовки кваліфікованих робітників для транспорту.
Вирішальним чинником забезпечення високого рівня цієї підготовки є підвищення якості
навчально-виховного процесу.
У 2017/2018 навчальному році підготовка кваліфікованих робітників здійснювалася на базі
базової та повної загальної середньої освіти за професіями:
на базі базової загальної середньої
на базі повної загальної середньої
освіти
освіти
Слюсар з ремонту рухомого складу.
Слюсар з ремонту рухомого складу.
Помічник машиніста тепловоза.
Помічник машиніста тепловоза
Помічник машиніста електровоза
Слюсар з ремонту рухомого складу.
Касир квитковий.
Помічник машиніста електропоїзда
Провідник пасажирського вагона
Касир квитковий.
Касир товарний (вантажний).
Провідник пасажирського вагона
Навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб
Слюсар з ремонту рухомого складу
Помічник машиніста електропоїзда
Помічник машиніста електровоза
Станом на 01.10.2017 загальна кількість учнів, які прийняті на навчання за рахунок
державного та регіонального замовлення - 317 осіб, протягом навчального року за рахунок
фізичних та юридичних осіб було зараховано 76 осіб. Навчання проводилося у 15 навчальних
групах. Середня кількість учнів у навчальних групах складає 26 осіб.
Виконання обсягу державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників на
2017/2018 навчальних рік склало 100%.
Рік
Замовлення, осіб
Виконання, %

Аналітичні дані виконання обсягів державного замовлення
2013
2014
2015
2016
140
135
150
114
100
100
100
91,2

2017
135
100

У 2017/2018 навчальному році випуск учнів складав – 119 осіб, (з них – 50 осіб, що навчалися
понад державне замовлення за рахунок фізичних та юридичних осіб).
Професія
Група
Кількість
випускників
Дипломи кваліфікованого робітника
Слюсар з ремонту рухомого складу.
ПМЕП-6/11
17
Помічник машиніста електропоїзда
Слюсар з ремонту рухомого складу.
ПМТЕ-16
23
Помічник машиніста тепловоза.
Помічник машиніста електровоза
Касир квитковий.
ППВ-110
23
Провідник пасажирського вагона
63
Свідоцтво про присвоєння кваліфікації
Слюсар з ремонту рухомого складу
ПМТЕ-17
1
Слюсар з ремонту рухомого складу
ПМТЕ-16
1
Слюсар з ремонту рухомого складу
СРРС-1с
23
Помічник машиніста електровоза
ПМЕ-2с
12
Помічник машиніста електропоїзда
ПМЕП-2с
15
52
115
Аналітичні дані кількості випускників ліцею
Рік
Випуск, осіб

2013/2014
162

2014/2015
162

2015/2016
142

2016/2017
133

2017/2018
115

Дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою отримали 8 випускників, що складає 6,7%
від загальної кількості випускників.
Група
ППВПМТЕ-16
ПМЕПСРРСПМЕПМЕП110
6/11
1с
2с
2с
Кількість, осіб
4
2
2
0
0
0
Аналітичні дані кількості випускників ліцею, які отримали
диплом кваліфікованого робітника з відзнакою за навчальними роками
Рік
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Випуск, осіб
162
142
133
119
Дипломів з відзнакою, осіб
11
17
15
8
Дипломів з відзнакою, %
6,8
12,2
11,3
6,9
У порівнянні з минулим роком даний показник зменшився.
Загальна кількість випускників 2018 року складає 115 осіб, в тому числі:
- 65 осіб, які навчалися за державним замовленням, з них:
працевлаштованих – 57 осіб,
призваних до ЗСУ– 1 особа,
перебувають у декретній відпустці - 4 особи,
тимчасово не працевлаштовані за медичними обмеженнями – 3 особи.
50 осіб, які навчалися за рахунок фізичних або юридичних осіб.

Аналітичні дані
про працевлаштування випускників, які навчалися за державним замовленням :
2013/2014 2014/20015
2015/2016 2016/2017 2017/2018
Випуск
162
162
142
133
65
Працевлаштовані самостійно
49
56
47
24
Працевлаштовані за професією
62
74
69
86
57
Навчаються у ВНЗ
24
25
15
15
Призвані до ЗСУ
21
4
1
На обліку центра зайнятості
Декретна відпустка
6
7
7
8
4
Не працевлаштовані (незайняті)
3
За 2017/2018 навчальний рік були відраховані з ліцею 28 осіб, в т.ч.: 26 учні та 2 слухача:
Причини відрахування
Кількість учнів
За власним бажанням
16
Переведені на навчання до інших навчальних закладів
3
За незадовільну успішність, невиконання навчальних
6
планів і програм
Зміна місця проживання
1
Засудження
1
У зв’язку із смертю
1
28
Навчальний
рік
Кількість, осіб

Аналітичні дані відрахованих учнів за навчальними роками
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
25

31

25

28

У порівнянні з попередніми роками, у цьому навчальному році, основною причиною відрахування
стала власне бажання осіб, що складає 50% від загальної кількості причин відрахування.
Навчальний процес здійснюється у відповідності до робочих навчальних планів, які
розроблені відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти з професій,
Державного стандарту загальної середньої освіти, Типової базисної структури навчальних планів
для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах,
затвердженої наказом МОН України від 13.10.2010 № 947, Типових навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затверджених наказом МОН України від
27.08.2010 № 834 (із змінами), Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у
ПТНЗ, затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006 № 419 (зі змінами).
Робочі навчальні плани та програми з професій у навчальному році виконані в повному
обсязі.
Перехідний контингент на 01.07.2018 складає 230 учнів та 22 слухача.
За результатами навчальних досягнень учнів за 2017/2018 навчальний рік 15 учнів переведені
умовно на наступний навчальний рік.
Група
ПМТЕППВ-9
ПМТЕ-18
ПМТЕ-19
ПМЕП-3/9
17
Кількість, осіб
1
1
3
8
2
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30.12.2014 №
1547, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної
підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016
навчальному році» (із змінами), від 31.07.2017 № 1103 «Деякі питання проведення в 2018 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти» та згідно до рішення педагогічної ради у навчальному році проведені Державні

підсумкові атестації у навчальних групах ПМТЕ-17, ППВ-9. Предмети, які були винесені на ДПА:
Українська мова у формі ЗНО (згідно наказу МОНУ від 31.07.2017 № 1103) та у групі ППВ-9:
історія України та іноземна мова (за вибором); у групі ПМТЕ-17: математика, фізика (за вибором).
У 2017/2018 навчальному році повну загальну середню освіту отримали 52 учні.
Дані результатів проведення ДПА
Початковий
Середній
Достатній
Високий
ПМТЕ-17
Українська мова
8
17
0
0
(ЗНО)
Математика
0
17
8
0
Фізика
10
9
6
0
Початковий
Середній
Достатній
Високий
ППВ-9
Українська мова *
8
18
0
0
(ЗНО)
Історія України
0
13
11
4
Іноземна мова
0
22
2
4
*у групі ППВ-9 - 1 учень не з’явився на ДПА з української мови у формі ЗНО Приходько А.
За навчальний рік проведено 13 поетапних кваліфікаційних атестацій на присвоєння
чергових кваліфікаційних розрядів (категорій) з професій відповідно до робочих навчальних планів.
Професії Касир квитковий, Касир товарний (вантажний):
Група
Дата
Професія
Поетапна
Успішність
Якість
кваліфікаційна
атестація*
П
С
Д
В
19.09.2017
Касир
0
7
15
7
100%
75,8%
ППВквитковий
10
1 категорія
21.02.2018
Касир
0
7
15
6
100%
75%
ППВтоварний
10
(вантажний) 2
категорії
27.06.2018
Касир
0
5
14
7
100%
81%
ППВтоварний
10
(вантажний) 1
категорії
13.12.2017
Касир
0
2
23
5
100%
93%
ППВквитковий 2
111
категорії
24.01.2018
Касир
0
2
23
5
100%
93%
ППВквитковий
111
1 категорія
0
23
90
30
100%
83%

Професії Слюсар з ремонту рухомого складу, Помічник машиніста тепловоза:
Група
Дата
Професія
Поетапна
Успішність
кваліфікаційна
атестація*
П
С
Д
В
17.10.2017
Слюсар з
0
0
23
2
100%
ПМТЕремонту
17
рухомого
складу 3
розряд
03.11.2017
Слюсар з
0
1
26
2
100%
ПМТремонту
36
рухомого
складу 1
розряд
03.04.2018
Слюсар з
0
4
18
3
100%
ПМТремонту
36
рухомого
складу 2
розряд
27.06.2018
Слюсар з
0
2
19
4
100%
ПМТремонту
36
рухомого
складу 6
розряд
26.12.2017
Помічник
0
0
20
3
100%
ПМТЕмашиніста
16
тепловоза
29.12.2017
Слюсар з
0
7
19
0
100%
ПМТЕремонту
18
рухомого
складу 2
розряд
06.11.2018
Слюсар з
0
3
12
1
100%
ПМЕПремонту
3/9
рухомого
складу 1
розряд
07.02.2018
Слюсар з
0
2
23
3
100%
ПМТЕремонту
19
рухомого
складу 1
розряд
0
19
160
18
100%

Якість

100%

96,5%

84%

92%

100%

73%

72%

93%

90%

* Поетапна кваліфікаційна атестація: рівні навчальних досягнень учнів: П – початковий, С середній, Д – достатній, В – високий.
Загальні результати навчальних досягнень учнів за протоколами проведення поетапних
кваліфікаційних атестацій
Рівні
Кількість, осіб
Кількість, %

Початковий
0
0

Середній
42
12

Достатній
250
74

Високий
48
14

У навчальному році проведено 6 державних кваліфікаційних атестацій на присвоєння
кваліфікацій згідно робочих навчальних планів відповідних професій.
Випускні
групи
СРРС-1с

ПМЕ-1с
ПМЕП-2с
ПМЕП-6/11

ПМТЕ-16

ППВ-110

Кваліфікаційний
рівень
Слюсар з
ремонту
рухомого
складу 3
розряду
Помічник
машиніста
електровоза
Помічник
машиніста
електропоїзда
Слюсар з
ремонту
рухомого
складу 3
розряду.
Помічник
машиніста
електропоїзда
Слюсар з
ремонту
рухомого
складу 3
розряду.
Помічник
машиніста
тепловоза.
Помічник
машиніста
електровоза

Касир
квитковий 2,1
категорії.
Провідник
пасажирського
вагона

Навчальні досягнення учнів за результатами Державної
кваліфікаційної атестації (ДКА)
початковий
середній
достатній
високий
-

-

-

-

1

12

4

-

-

14

9

-

33
49
Успішність (4-12б)
100%
Якість (7-12б) 100%
3
8
11

Успішність (4-12б)
100%
Якість (7-12б) 83%
Загальні результати показників
8
61
64
Успішність (4-12б)
100%
Якість (7-12б)
94%

Загальні результати проведення Державної кваліфікаційної атестації
Рівні
Початковий
Середній
Достатній
Високий
Кількість, осіб
0
Кількість, %
0
Важливу роль у професійно-практичній підготовці, наданні консультацій, навчальновиробничих ділянок, робочих місць для проходження виробничого навчання та виробничої
практики, а також у створенні умов для закріплення й удосконалення учнями знань, умінь і навичок
відіграють соціальні партнери ліцею. Основними замовниками кваліфікованих робітничих кадрів у
розрізі професій, які отримують випускники Люботинського професійного ліцею, є виробничі
підрозділи регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», до яких
відносяться: локомотивні, моторвагонні, вагонні, вагоноремонтні, експлуатаційні депо, вагонні
дільниці, станції і вокзали Сумської, Харківської, Куп’янської дирекцій залізничних перевезень та
інші виробничі підрозділи.
У 2017/2018 навчальному році організовано і проведено професійно-практичну підготовку
учнів з професій, кваліфікацій відповідно до робочих навчальних планів, програм, договорів про
навчально-виробничу практику та іншої нормативної документації згідно з законодавством.
Загальний фонд часу на професійно-практичну підготовку склав 5563 години, в тому числі:
виробниче навчання в майстерні 552 години, виробниче навчання на виробництві-1368 години,
виробнича практика - 3673 години. Для виконання навчальних робочих планів і програм з
професійно-практичної підготовки на виробництві було укладено 14 договорів «Про навчальновиробничу практику» між ліцеєм та структурними підрозділами регіональної філії «Південна
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». Учні 16 навчальних груп пройшли виробниче навчання та
виробничу практику у розрізі професій, кваліфікацій:
касир квитковий 2, 1 категорії;
касир товарний (вантажний) 2,1 категорії;
провідник пасажирського вагона;
слюсар з ремонту рухомого складу 1, 2, 3 розряду;
помічник машиніста тепловоза;
помічник машиніста електровоза;
помічник машиніста електропоїзда.
Згідно з договорами проведено 23 виробничої практики на виробничих підрозділах філії.
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Аналіз роботи в рамках соціального партнерства
Специфіка професійної підготовки залізничників характеризується надзвичайною
складністю та значним обсягом загальнопрофесійних і професійно орієнтованих знань, тривалістю
становлення фахівця і багаторівневим характером організації підготовки. Тому для забезпечення
належного рівня якості професійної підготовки в ліцеї визначені не тільки шляхи вдосконалення
навчально-виховного процесу, а й координація зусиль багатьох установ і організацій.
В рамках соціального партнерства розвивається співробітництво навчальних закладів,
структурних і виробничих підрозділів Південної залізниці в галузі вдосконалення системи
ступеневої підготовки компетентних фахівців з урахуванням регіонального компоненту. Надається
можливість спільного використання в навчальному процесі бібліотечних фондів, методичного
забезпечення, програмних засобів навчання професійного спрямування, навчальних майстерень та
лабораторій, виробничих дільниць підприємств, в тому числі офісної техніки для тиражування
навчально-методичних матеріалів згідно з чинним законодавством України.
Ліцей постійно бере участь в роботі Асоціації державних закладів професійно-технічної
освіти України залізничного профілю, які проводяться серед навчальних закладів України
залізничного профілю та Укрзалізницею. Під час зустрічей виносилися до розгляду актуальні
питання:
включення професій залізничного профілю до переліку професій державного значення;
впровадження ДСПТО на компетентнісному підході;
впровадження елементів дуальної форми навчання в навчальний процес;
планування заходів, розробка «дорожньої карти» щодо вирішення проблемних питань професійнотехнічної підготовки робітничих кадрів залізничного профілю;
інша робота.
Також ведеться робота з соціальними партнерами за різними напрямами: укладання договорів
про надання освітніх послуг щодо підготовки кваліфікованих робітників, договорів про навчальновиробничу практику, співпраця щодо залучення до участі представників підприємств для
проведення поетапних, державних кваліфікаційних атестацій, стажування майстрів виробничого
навчання, розробка або оновлення робочих навчальних програм виробничого навчання та детальних
робочих програм виробничої практики, технологічної документації, підготовка учнів до обласного і
всеукраїнського конкурсів фахової майстерності, працевлаштування випускників.
За результатами моніторингу 2017 щодо забезпечення кадрового ресурсу Укрзалізниці, який
проводився серед 27 ПТНЗ України залізничного профілю, наш ліцей увійшов в 3-у тих
навчальних закладів, які задовольнили потребу роботодавця у кваліфікованих робітничих кадрах
найбільшою кількістю працевлаштованих випускників.
Висновки: Специфіка професійної підготовки залізничників характеризується надзвичайною
складністю та значним обсягом загальнопрофесійних і професійно орієнтованих знань, тривалістю
становлення фахівця і багаторівневим характером організації підготовки. Саме налагодження

системного, конструктивного, взаємовигідного зв’язку ПТНЗ із соціальними партнерами, активне
залучення їх до процесу підготовки компетентного кваліфікованого робітника забезпечить
задоволення потреб сучасного ринку праці.
Основні завдання теоретичної та професійно-практичної підготовок на 2018/2019
навчальний рік:
1.
Здійснювати підготовку кваліфікованих робітників відповідно до законодавства з
питань освіти та ДСПТО.
2.
Збільшити проліцензований обсяг професій залізничного профілю для задоволення
потреб кадрових ресурсів залізниці компетентними конкурентоздатними
кваліфікованими
робітниками.
3.
Продовжувати впровадження елементів дуальної форми навчання;
4.
Продовжувати роботу із соціальними партнерами та розширювати мережу соціального
партнерства.
5.
Забезпечити ефективну організацію, проведення та контроль навчального процесу,
виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах.
6.
Забезпечити учнів випускних груп трьохсторонніми договорами про надання освітніх
послуг у сфері професійно-технічної освіти між замовником робітничих кадрів, фізичною особою та
професійно-технічним навчальним закладом.
7.
Забезпечити контроль щодо закріплення випускників 2018 року на першому робочому
місці.
8.
Сприяти забезпеченню 100% зайнятості випускників 2019 року у відповідності до
присвоєних кваліфікаційних рівнів професій для задоволення сучасного ринку праці.
9.
Забезпечити своєчасну підготовку плануючої документації теоретичної підготовки та
комплектів навчально-методичної документації з професійно-практичної підготовки.
Методична робота в 2017/2018 навчальному році була організована у відповідності до
Положення про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах(наказ Міністерства
освіти і науки України від 12.12.2000 № 582) і спрямована на підвищення науково-теоретичного,
психологічного рівня, професійної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання.
В ліцеї розроблена цілісна система методичної служби нового типу, яка враховує конкретні
потреби педагогічних працівників, спрямована на розвиток їхньої творчості, працює на загальну
мету «Формування професійних компетентностей учнів засобами сучасних педагогічних технологій
як основа становлення та самореалізації кваліфікованих робітників».
Протягом навчального року у ліцеї здійснювалась колективна та індивідуальна методична
робота.
Колективні форми методичної роботи використовувались з метою вироблення єдиного
підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчальновиховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, науково-технічної та педагогічної
інформації; індивідуальні – для
Нестандартні форми проведення педрад: рада-диспут «Професіоналізм педагогічного
колективу як основа формування професійних компетентностей учнів», колективна творча справа –
методична тема ліцею, дали змогу налаштувати членів колективу на плідну роботу протягом року.
Викладачі та майстри стали активними учасниками семінарів та тренінгів, що проводилися на
засіданнях методичних комісій. Проведенні заняття у школі педагогічної майстерності: «Сучасний
урок – основна форма організації підготовки кваліфікованих робітників»; «Що таке майстер-клас».
Велика увага приділялася індивідуальній роботі, спрямованій на задоволення особистих
потреб і конкретних запитів педагогічних працівників. Майстри виробничого навчання Яловенко
Ю.К. та Саакян Л.Є. отримали інформаційно-методичну підтримку стосовно запровадження
коучингової технології при проведенні уроків виробничого навчання. Викладачі Сватовський І.П.,
Коваленко Т.В. працюють над запровадженням ситуаційного навчання. Вирішувались питання
планування навчальної діяльності у групі, що навчається за експериментальним робочим планом з
використанням елементів дуальної форми навчання. Надана методична допомога викладачам при
підготовці робіт для участі у обласній виставці-огляді методичних та дидактичних матеріалів

викладачів професійно-технічних навчальних закладів за темою: «Творча співпраця учасників
навчально-виховного процесу як умова підвищення якості підготовки сучасного кваліфікованого
робітника».
У навчальному році в ліцеї працювали методичні комісії, мета та завдання яких були
направлені на досягнення загальної методичної теми ліцею:
- Методична комісія професій залізничного профілю, мета якої «Підвищення професійних
компетентностей викладачів та майстрів виробничого навчання - запорука успішної підготовки
конкурентоспроможних кваліфікованих робітників»
- Методична комісія викладачів загальнопрофесійної та загальноосвітньої підготовки,
мета якої «Формування ключових компетентностей учнів засобами сучасних педагогічних
технологій»;
- Методична комісія майстрів в/н та класних керівників з питань виховної роботи, мета якої
"Використання компетентнісного потенціалу виховної системи як основа становлення та
самореалізації кваліфікованих робітників"
- Творча група, що організовує інноваційну діяльність, мета якої «Підвищення рівня
професійної компетентності педагогів у просторі сучасних освітніх технологій»
Протягом навчального року методичними комісіями проведені заходи:
Проблемний семінар «Успіх учня-успіх викладача. Обдарована дитина: успіхи, проблеми,
перспективи».
Семінари «Скарбничка педагогічного досвіду: підвищення якості та результативності
сучасного уроку через упровадження інноваційних технологій», «Нестандартні підходи до
проведення виробничого навчання», «Застосування дистанційного навчання при вивченні іноземної
мови», «Переваги та недоліки інтерактивного навчання».
Педагогічний консиліум «Робота з невстигаючими учнями на шляху підвищення якості їх
навчальних досягнень».
Педагогічний аукціон інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.
Майстер-клас для майстрів в/н, які готують кваліфікованих робітників з професії «Касир
товарний (вантажний), на тему: «Визначення провізних плат за перевезення вантажів».
Тренінг «Учень та педагог – партнери у рамках сучасного уроку:види і форми
проведення тематичних атестацій, їх ефективність і виправдання проведення».
Комунікативна атака «Педагогічне спілкування: розвиток комунікативних умінь учнів та
педагогів».
Методичний кабінет є інформаційно-методичним центром для педагогічного колективу ліцею,
де проводиться діагностична робота як навчальних досягнень учнів, так і досягнень педагогічних
працівників. Оперативна, регулярна та поетапна діагностика результативності діяльності педагога
здійснювалась різноманітними способами, серед них – відвідування уроків, позаурочних заходів,
індивідуальні бесіди, консультації, тестування тощо. Також до діагностики професійно-особистісної
діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання відносилися звіти про роботу, виступи на
педрадах, конференціях, засіданнях методичних комісій, анкетування тощо.
Педагогічними працівниками були проведені:
позаурочні заходи:
- конкурс фахової майстерності «Кращий знавець предмета «Будова та ремонт рухомого складу»
серед учнів навчальних груп ІІ, ІІІ курсів, які мають кваліфікацію «Слюсар з ремонту рухомого
складу 2 розряду»;
- конкурс фахової майстерності «Кращий квитковий касир» в групах ППВ-11, 111(майстри
в/н Заводовська С.А., Кропивка Н.І.);
- конкурс фахової майстерності «Компетентності провідника пасажирського вагона» у формі
квесту з учнями групи ППВ-9 (викладач професійно-теоретичної підготовки Свистун В.В.);
- олімпіаду з креслення (викладач Каліненко С.Д.);
- фольк-етно подорож «Японія в барвах і славі» (викладач художньої культури Підченко Л.М.);
- позаурочний захід «Зоряний час» (викладач англійської мови Барамикова Є.О.);
- квест з інформатики «Країна Інтернет» (викладач інформатики Рожкова Т.Д.);
- тренінг «Безпека в Інтернет» (викладач інформатики Рожкова Т.Д.);
- бібліотечний non-stop (бібліотекар Підченко Л.М.);

вікторина «Свої права ти добре знай, їх шануй і захищай» (викладач Гребенюк В.О.).
відкриті уроки з предметів:
- українська література у групі ПМТЕ – 19 «Життєвий і творчий шлях Карпенка – Карого.
Багатогранна діяльність. Жанрова різноманітність творів. Карпенко-Карий «театр корифеїв»
(викладач Дякунчак Н.Я.);
- історія України у групі ППВ-10 «Звільнення України від окупантів» (викладач Гребенюк В.О.);
- «Технічне креслення» у групі ПМТ -36 «Характеристика та зображення розрізів» (викладач
Каліненко С.Д.);
- Інформатика «ЗНО-2018» у групах ППВ-9, ПМТЕ-17 (викладач Рожкова Т.Д.);
- «Будова та ремонт електровоза» у групі ПМТЕ-16 «Струмоприймач» (викладач Сватовський
І.П.);
- «Будова та ремонт рухомого складу» в групі ПМТ-36. «Шатунно-поршнева група» (викладач
Тридуб Є.Г.);
- виробниче навчання у групі ПМЕП – 3/9 з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу 1
розряду» «Нарізання різьби» (майстер в/н Саприкін О.О.);
- виробниче навчання у групі ПМТЕ -19 з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу 1
розряду» «Рубання металу» (майстер в/н Яцина С.В.);
- виробниче навчання у групі ПМТЕ – 17 з професії «Помічник машиніста тепловоза» «Технічне
обслуговування та догляд за електричним обладнанням тепловоза» (майстер в/н Яловенко Ю.К);
- виробниче навчання та «Оформлення проїзних та перевізних документів» у групі ППВ-11 з
професії «Касир квитковий 2 категорії», на тему: «Види проїзних документів. Оформлення та
продаж» (викладач Саакян Л.Є., майстер в/н Мельник Т.В.).
Відкриті уроки та позаурочні заходи проведені на достатньому та високому рівні, обговорені
на засіданнях відповідних методичних комісій.
-

На базі ліцею проведені:
обласні школи передового педагогічного досвіду:
 викладачів
математики «Комплексно-методичне забезпечення викладання математики
можливостями кабінету» під керівництвом методиста НМЦ ПТО Дробної В.А. Викладач Коваленко
С.І. ділилася досвідом з колегами на майстер-класі методичний калейдоскоп «Навчальний кабінет
— творча лабораторія педагога»;
 заступників директорів з навчально-виробничої роботи «Соціальне партнерство: модель
взаємодії, перспективи співпраці» керівником була призначена Родченко О.Л.. досвідом роботи з
соціальними партнерами у ліцеї ділилися Старший майстер Чаговець З.М., методист Рожкова Т.Д.,
майстри Перва О.С. та Яловенко Ю.К.
обласні семінари-практикуми:
 викладачів іноземної мови «Якість мовної освіти як фактор особистісного розвитку учнів
професійно-технічних навчальних закладів під керівництвом методиста НМЦ ПТО Ярошенко Ю.О.
Викладач іноземної мови Барамикова Є.О. провела позаурочний захід «Зоряний час»;
 педагогічних працівників професій електротехнічного напрямку та викладачів предмета
«Електротехніка» за темою «Використання інтерактивних технологій навчання з метою
формування та розвитку професійних компетенцій» під керівництвом методиста НМЦ ПТО
Назарової Т.С. Викладач Говор К.В. провела позаурочний захід «Кращій знавець електротехніки»;
 викладачів історії за темою «Використання сучасного дидактичного забезпечення уроку як
умова підвищення якості історичної освіти та розвитку творчих здібностей учнів закладів
професійної освіти» під керівництвом методиста НМЦ ПТО Сухіліна М.В. викладач Гребенюк В.О.
розкрив тему семінару під час проведення уроку «Запровадження НЕПу, утворення СРСР»;
 голів методичних комісій, які організовують інноваційну діяльність, за темою "Передові
сучасні технології - запорука ефективності сучасного уроку"під керівництвом методиста НМЦ ПТО
Липчанської Ю.О. Досвідом про організацію інноваційної діяльності у ліцеї ділилися методист
Рожкова Т.Д., викладач Свистун В.В., керівник філії НТУ «КРАЗЕ» Говор К.В.
Наші педагоги діляться досвідом на сторінках Інтернет - видань:
- робота "Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес ПТНЗ",
викладач Коваленко Т.В. на «Відкритий урок: форум педагогічних ідей»;

- Коваленко С.І. ділиться досвідом своєї роботи на сторінках електронного видання
«Учительский журнал он-лайн» видавничої групи «Основа», про що свідчать отримані
сертифікати;
- Рожкова Т.Д. має публікації на сайтах naurok.com.ua, osvita.ua, про що свідчать отримані
сертифікати.
Протягом
навчального року педагогічні працівники оновлюють та систематизують
комплексно-методичного забезпечення предметів та професій в програмі FrontPage на ліцейному
файл-сервері.
Викладачі-предметники працювали над створенням методичних та дидактичних матеріалів за
темою «Творча співпраця учасників навчально-виховного процесу як умова підвищення якості
підготовки сучасного кваліфікованого робітника» у 2017/2018н.р. в рамках обласної виставкиогляду з урахуванням організаційно-методичних рекомендацій НМЦ ПТО в Харківській області від
30.10.2017 № 01- 395. За підсумками команда викладачів посіла 2-е рейтингове місце.
Порівняльна результатів робіт викладачів
Предмет
20142015201620172015
2016
2017
2018
Правознавство
10
Історія України
17
Українська мова та
література
Математика
7
8
Фізика
10
2
11
Хімія
12
Інформатика
2
11
5
Іноземна мова
6
6
Біологія
16
7
Зарубіжна
4
10
література
Людина і світ
10
4
Технології
10
Географія
23
8
Економіка
2
Художня культура
3
Рейтинг по області
5
10
5
2

-

Результати участі в обласній олімпіаді з охорони праці та виставці-конкурсі дидактичних
матеріалів викладачів предмета «Охорона праці»:
в обласній олімпіаді: учень Ткач С. зайняв 3 рейтингове місце.
Робота за темою «Інноваційні підходи до організації навчального процесу. Розвиток критичного
мислення учнів на уроках предмета "Охорона праці» викладача Каліненко С.Д. посіла 3 місце у
виставці-огляді інформаційно-методичного забезпечення предмета «Охорона праці».
Команда учнів ліцею брала участь у ІІІ-му (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів серед учнів ПТНЗ Харківської області, де за підсумками посіла 3е рейтингове місце.
Порівняльна результатів ІІІ (обласного етапу) Всеукраїнських предметних олімпіад
Предмет
2014/2015
2015/2016
201620172017
2018
Фізика
5
8
10
3
Хімія
6
23
1
10
Українська мова
1
20
23
15
Іноземна мова
1
16
27
10

Біологія
Право
Історія
Математика
Інформатика
Рейтинг по
області

-

5
7
1
1
6
1

25
4
4
1
11
11

25
3
5
1
8
6

13
1
3
3
10
3

В цьому навчальному році учні ліцею були учасниками:
- Обласного етапу Всеукраїнського конкурсу МАН «Майбутнє України» - робота учня групи
ПМТЕ-16 Курова Д. (керівник Говор К.В. ) «Перспективи використання двигуна з магнітною
левітацією у приміському залізничному сполученні» посіла 2 місце.
- Обласної учнівської науково-практичної конференції Харківського територіального
відділення Малої академії наук України,що проводилася у Харківському національному
університеті імені В.Н. Каразіна - участь у роботі конференції взяв учень філії НТУ «КРАЗЕ»
Куров Д.
- ІІІ-го (обласного) етапу ХVІІІ-го Міжнародного конкурсу знавців української мови імені
Петра Яцика: Корольов Р. – 29 місце (ІІ курс, ПМТЕ-18), Перепадя А. – 26 місце ( ІІІ курс, ППВ-9).
- ІІ-го етапу VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка: Бортняк А. -21 (І курс, ППВ-11), Нестеренко Є. - 11 (ІІ курс, ППВ10), Перепадя А. - 32 (ІІІ курс, ППВ-9), Куров Д. – 24 (ІІІ курс, ПМТЕ-16).
На превеликий жаль на обласних етапах цих конкурсів учні ліцею показали низькі результати.
З метою забезпечення належних умови для виявлення та розвитку творчої активності та
зацікавленості учнів, сприяння формуванню їх наукового світогляду; вдосконалення методичного
рівня та рівня професійної майстерності педагогічних працівників були проведені: Декада
загальноосвітніх предметів, Фестиваль професій. Заходи проведені на високому та достатньому
рівнях.
Протягом Всеукраїнського тижня права з метою формування та розвитку соціальної
компетенції учнів проведені:

Лекція «Мої права»;

Правові дебати: «Знати сьогодні, щоб жити завтра»;

Виховна година: «Людина і закон»;

Брейн-ринг: «Немає права без обов’язків» ;

Всеукраїнський урок: «Конвенція ООН про права дитини. Закон і реальність».
На педагогічній раді «Майстер своєї справи» за «круглим столом» пройшла презентація досвіду
роботи педагогічних працівників, що атестувалися у 2017/2018 н.р.
Впродовж навчального року викладачами загальноосвітніх предметів проводилася робота щодо
підготовки учнів до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні згідно рекомендацій
Міністерства освіти і науки України:
- Заступник директора з навчально-виробничої роботи Родченко О.Л. проінструктувала
педагогічних працівників з питань проведення «ЗНО-2018»;
- Проведені збори учнів груп та батьківські збори у групах, що складатимуть ЗНО:
- Гр. ППВ-9 – майстер в/н Саакян Л.Є. та кл. керівник Коваленко С.І.;
- Гр. ПМТЕ – 17 - майстер в/н Яловенко Ю.К. та кл. керівник Говор К.В.;
- Гр. ПМТЕ – 16 - майстер в/н Перва О.С.;
- Проведено бесіди з учнями груп - заступник директора з НВР Родченко О.Л.;
- Проведено урок з інформатики у гр.ППВ-9 та гр.ПМТЕ-17 «ЗНО-2018» - викладач
Рожкова Т.Д.;
- Інструктування учнів стосовно реєстрації та участі у пробному ЗНО у гр. ППВ-9, ПМТЕ-17,
ПМТЕ-16 – методист Рожкова Т.Д.;
Реєстрація учнів до участі у ЗНО;
Проведені консультації по підготовці до ЗНО з української мови та літератури – викладач Дякунчак
Н.Я.

При методичному кабінеті проводився моніторинг навчальних досягнень учнів навчальних
груп та визначення успішності та якості знань учнів при викладанні предметів.
Загальне середнє значення знань учнів професійно-теоретичної та загально- професійної
підготовки складає: успішність – 99,1%, якість – 62,2%.
Загальне середнє значення знань учнів з предметів загальноосвітньої підготовки складає:
успішність – 94%, якість – 46,5%.
За результатами моніторингів розроблені плани дій на поліпшення навчальних досягнень
учнів, а зокрема: проведення консультацій, додаткових занять з учнями, які мають низькі
результати, та індивідуальна робота з обдарованими дітьми.
Педагогічний колектив ліцею постійно бере участь в заходах, що проводяться на різних рівнях:
участь у ХІІ, ХІІІ міжнародних виставках освітніх закладів «Освіта Слобожанщини»;
участь у обласному освітньому проекті «Дуальна форма навчання – успішна кар’єра в
майбутньому»;
круглий стіл з представниками служби кадрів та соціальної політики регіональної філії
«Південна залізниця» за темою «Дуальна форма навчання – питання та відповіді»;
участь у II International Scientific and Practical Conference ―TOPICAL ISSUES OF
SCIENCE AND EDUCATION‖;
- на ІХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018» представлено конкурсну роботу
«Інноваційна модель діяльності сучасного професійно-технічного навчального закладу на прикладі
Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту», яка нагороджена золотою медаллю;
- у складі Асоціації державних закладів профтехосвіти України залізничного профілю
представлено на ІХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018» конкурсну роботу у
тематичній номінації «Упровадження інновацій у педагогічний процес для підвищення якості знань
випускників», як результат - золота медаль;
участь
у
Всеукраїнській
науково-практичній
конференції
«Підготовка
конкурентоздатних фахівців: виклик сучасності»
- участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Впровадження освітніх інновацій у
професійних навчальних закладах прийоми, методи, технології»;
- зустріч-співпраця з Департаментом розвитку персоналу та кадрової політики ПАТ
«Укрзалізниця» , щодо обговорення умов реалізації Дорожньої карти;
- учениця ліцею Черепаня В. (група ППВ-9) отримала Гран-прі Всеукраїнського конкурсу
«Учень року - 2018»;
участь у зустрічі, ініційованій Департаментом розвитку персоналу та кадрової політики
ПАТ «Укрзалізниця» з шістьма представниками ЗП(ПТ)О України - учасниками експерименту із
впровадження елементів дуальної форми навчання, щодо підготовки кваліфікованих робітників для
підприємств «Укрзалізниці» спільно з німецькими фахівцями професійного навчання;
участь у обласних вебінарах з іноземної мови, зарубіжної літератури, інформатики;
участь у обласному конкурсі проектів молодіжних ініціатив «Толока добрих ідей»;
участь у вікторині знавців японської поезії (хайку) у рамках Року Японії в Україні –
дипломанти:Дякунчак Н.Я., викладач зарубіжної літератури та Перепадя А., учениця групи ППВ-9;
участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий екологічний проект «Збережемо Землю
для наступних поколінь»;
участь у Всеукраїнському конкурсі «Подільська веселка».
У грудні 2017 року прийнято державний стандарт професійно-технічної освіти з професії
«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» розроблений за участю педагогів
ліцею: директора Агєєва О.О., заступника директора з навчально-виробничої роботи Родченко О.Л.,
викладача Рожкової Т.Д.
У 2018 році над розробкою державного стандарту професійно-технічної освіти з професії
«Провідник пасажирського вагону» працювали заступник директора з навчально-виробничої
роботи Родченко О.Л., викладача Свистун В.В., методист Рожкова Т.Д.
У ліцеї існує система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Значну роль у поліпшенні
якості педагогічної та виховної роботи відіграють курси підвищення кваліфікації педагогічних

працівників. У поточному навчальному році педагогічні працівники ліцею пройшли курси
підвищення кваліфікації на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» та
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.
Згідно графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному
році курси підвищення кваліфікації пройшли12педагогічних працівників: 3 майстра виробничого
навчання; 8 викладачів, 1 керівник гуртка.
Дякунчак Н.Я. підвищила кваліфікацію на семінарі «ЗНО з української мови та літератури:
підсумки 2017 і перспективи 2018 року», на базі Харківського гуманітарного університету
«Народна українська академія».
З метою підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників у 2017/2018
навчальному році, відповідно до графіка, майстри виробничого навчання пройшли стажування на
базових підприємствах регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за
відповідними професіями.
Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (наказ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473 (із змінами)
у ліцеї створена атестаційна комісія І рівня. Метою атестації в навчальному закладі є стимулювання
цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних
працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу
й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
У поточному навчальному році атестаційною комісією розглянуто 8 заяв.
За результатами роботи атестаційної комісії І рівня педагогічні працівники ліцею
відповідають займаним посадам та підвищили кваліфікаційні категорії та тарифні розряди:
- викладачу Барамиковій Є.О. (предмет іноземна мова) присвоєна кваліфікаційна категорії
«спеціаліст другої категорії»;
- викладачу Саакян Л.Є. (предмети професійно-теоретичної підготовки) присвоєна кваліфікаційна
категорії «спеціаліст другої категорії»;
- майстру виробничого навчання Саприкіну О.О. підтверджено раніше встановлений 12 тарифний
розряд;
- майстру виробничого навчання Саакян Л.Є. встановлено 11 тарифний розряд;
- майстру виробничого навчання Яловенко Ю.К. встановлено 11 тарифний розряд;
- керівнику гуртка Первій О.С. підтверджено раніше встановлений 10 тарифний розряд,
За результатами атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти Харківської
обласної державної адміністрації викладачу професійно-теоретичної підготовки Свистун В.В.
підтверджена відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої
категорії» та викладачу математики Коваленко С,І. присвоєно педагогічне звання «викладачметодист».
Основні завдання методичної роботи на 2018/2019 навчальний рік:
- сприяти підвищенню рівня педагогічної компетенції викладачів та майстрів виробничого
навчання;
- забезпечити системну реалізацію різних форм, методів, методичних прийомів навчання та
використання новітніх, інноваційних технологій, особистісно-орієнтованого підходу для
формування бази стійких знань, умінь, цінностей та ставлення на уроках теоретичного,
виробничого навчання та позаурочних заходах;
- сприяти запровадженню у ліцеї модульно-рейтингової системи оцінювання;
- сприяти подальшому використанню у навчально-виховному процесі ІКТ та сучасного
програмного забезпечення;
- сприяти створенню та розвитку сучасного освітнього середовища педагогів;
- сприяти оновленню та систематизації комплексно-методичного забезпечення предметів та
професій;
- розробити
інформаційно-методичний
супровід для забезпечення навчання на
компетентнісній основі;
- сприяти укладанню та розробці електронних посібників для предметів професійної
підготовки;

- вивчити та сприяти практичній реалізації педагогічного досвіду педагогічних працівників,
які займаються інноваційною діяльністю.
- проводити моніторингово-діагностичну діяльність у педагогічному та учнівському
колективах.
Організовувати та проводити колективну та індивідуальну методичну роботу в ліцеї.
Сприяти підвищенню комунікативної культури педагогів
Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту здійснює навчально-виховний
процес на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійнотехнічну освіту», постанови Кабінету Міністрів України, Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді та Статуту ліцею. Метою освіти, як зазначено в Законі, є всебічний
розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і
фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до
свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного
потенціалу народу, забезпечення держави кваліфікованими працівниками.
Вся робота з учнями ліцею у 2017-2018 н.р. була спрямована на виховання національної
самосвідомості, почуття патріотизму, формування культури поведінки, кращих моральних якостей
на основі засвоєння національних та загальнолюдських цінностей, розвиток інтелектуальних і
творчих здібностей учнів, забезпечення умов для їх життєтворчості та самореалізації, а також
виховання колективів груп в дусі колективізму і самостійності.
Виховна робота проводилась за напрямками: патріотичне, громадянське, морально-правове,
трудове, художньо-естетичне, екологічне, фізичне виховання, формування здорового способу
життя, сприяння творчому розвитку особистості.
В роботі ліцею використовувались різні форми виховної діяльності, які забезпечують умови
для індивідуального розвитку учнів, ураховуючи їх особисті досягнення, сприяють розвитку сфер
спілкування, активізації учнівського самоврядування, стимулюють творчу активність, а саме:
загальноліцейні заходи, вечори-зустрічі, книжкові виставки, «круглі столи», тренінги, конкурси,
диспути, акції, презентації, екскурсії, виховні години, бесіди, флешмоби тощо.
З метою реалізації основних цілей та завдань виховної роботи, розвитку духовності,
виховання патріотизму, формування загальнолюдських моральних цінностей були проведені
традиційні загальноліцейні заходи: День знань «Ласкаво просимо до країни знань!» (заступник
директора з навчально-виховної роботи), урочистий концерт-привітання «Натхненним працею
присвячується…» до Дня працівників освіти (учні груп ППВ-9 та ПМТЕ-18, майстри виробничого
навчання Петлиця Л.О. та Саакян Л.Є., класні керівники Барамикова Є.О. та Коваленко С.І.),
новорічний мюзикл «Операція – врятувати Новий рік!» (учні групи ПМТЕ-17, майстер виробничого
навчання Яловенко Ю.К. та класний керівник Говор К.В.), свято-пам’яті «Пам’ятаємо!
Перемагаємо!», присвячений Дню пам’яті та примирення (учні групи ПМТЕ-19, майстер
виробничого навчання Яцина С.В.). Заходи проведені на високому методичному рівні.
Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи у 2017-2018 навчальному році було
виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, історичних, культурних і
духовних надбань рідного краю. На виконання даних принципів у ліцеї проводилися виховні заходи
до відзначення знаменних та пам’ятних дат - перший урок на тему: «Поважаю європейські цінності
– будую сучасну Україну!», спортивно-розважальне свято «Веселі старти», козацький квест
«Пропала булава» до Дня Захисника України, заходи до Дня української писемності та мови: бесіда
«Мова наша – серце наше» та поетично-пізнавальне свято «Доторкнися словом до серця» (зустріч із
письменниками Харківської обласної організації Національної спілки письменників України
В.С.Бойко та К.П.Маковійським), педагогічні працівники та учні долучилися до написання ХVІІ
Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, який проводився з метою пропагування
грамотності, підтримки та розвитку державної мови як духовного потенціалу нації, виховання
високої мовної культури; виховні години: година - спілкування на тему «День Гідності та
Свободи», документально-поетична композиція «Не погасне біль голодомору», година-спілкування
«Чорна крапка», присвячена Міжнародному Дню протидії насиллю, урок-реквієм до Дня пам’яті
жертв голодомору 1932-1933 років в Україні, година-застереження «СНІД: подумай про майбутнє –
обери життя», на яку були запрошені фахівці благодійної організації «Харківський Благодійний

Фонд «Благо», виховна година з елементами рольової гри, присвячена Міжнародному дню чаю,
дискусія на тему «Права людини на шляху до життєвого успіху», до Дня Героїв Небесної Сотні та
Чорнобильської аварії; цикл відкритих виховних годин: «День українського козацтва» (гр. ПМЕП6/11, майстер виробничого навчання Саприкін О.О.), «Моє життя, мої захоплення, мої таланти» (гр.
ПМЕП-3/9, класний керівник Коваленко Т.В.); флешмоб «Тризуб гуртує», присвячений
відзначенню 100-річчя від дня, коли УЦР було прийнято тризуб як Великий і Малий Державний
Герб УНР (1918 рік) та до Всесвітнього дня вишиванки «Вишиванко моя, берегине свята!»
У ліцеї працювали різнопланові гуртки, а саме: художньої самодіяльності - 3 («Вокальний
спів», театральний «Арлекін», «Художнє слово»), патріотичний - 1, («Патріот»), предметні - 3
(«Юний електротехнік», «Сигнал», «Основи web-технологій»). В них займалося понад 200 учнів.
Найкращий показник залучення учнів до гурткової роботи в групах ППВ-9, ППВ-10 та ППВ-11.
На високому рівні пройшов обласний огляд художньої самодіяльності, технічної творчості та
декоративно-прикладного мистецтва під девізом «Любити серцем, розуміючи красу!», у якому
взяли участь 70 учнів. Результат – ІІ місце художня самодіяльність та ІІІ місце технічна творчість
серед ЗП (ПТ)О Харківської області.
Важливим фактором у вихованні майбутніх робітників соціальної відповідальності,
підвищення рівня самостійності є учнівське самоврядування, в якому учні розвивають навички
управління громадськими справами, набувають знань, умінь і навичок в організаторських функціях.
В структурі ради учнівського самоврядування діють такі комісії: навчальна (старостат), культурномасова, спортивно-оздоровча, з питань правопорядку, прес-центр та житлово-побутова. Актив
кожної групи працює над підвищенням рейтингу групи, покращення успішності та відвідування
уроків, дисципліною та порядком під час навчання та в позаурочний час. Президент учнівського
самоврядування – Нестеренко Єлизавета двічі брала участь у обласних зборах лідерів учнівського
самоврядування та підготувала статтю для друку у обласному «Віснику самоврядування» на тему:
«Козацький квест «Пропала булава!»».
Напередодні Дня Збройних сил України учнівське самоврядування ініціювало акцію «Бажаємо
здоров’я», мета якої надання допомоги учасникам антитерористичної операції, які знаходяться на
лікуванні у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. До акції долучились не
тільки учні, а й колектив ліцею. На зібрані кошти закуплено продукти харчування та предмети
особистої гігієни і передані керівництву військово-медичного клінічного центру Північного регіону.
Учні ліцею взяли активну участь у обласному конкурсі проектів молодіжних ініціатив
«Толока добрих ідей», підготувавши проект на тему «Сортуй сміття заради життя!». За
результатами конкурсу нагороджені сертифікатом учасника та дипломом переможця у номінації
«Збережемо землю для нащадків».
Заступник президента учнівського самоврядування Черепаня В. учасник Всеукраїнського
конкурсу «Учень року-2018». Вона перемогла і отримала Гран-прі.
З метою створення умов для формування та розвитку учнівської молоді як фахівця і
особистості, її нахилів, здібностей, талантів, інтелектуальності, виховання національної і
загальнолюдської моралі, духовності і культури у ліцеї з вересня по червень проходив конкурс на
кращу навчальну групу.
Конкурс враховував: якість знань учнів, участь і перемога в олімпіадах, конкурсах, змаганнях,
організація самоврядування та стан правопорядку в навчальній групі, участь учнів у
загальноліцейних та обласних позаурочних заходах, робота побутового сектору, прибирання
закріпленої території та ведення рапортів.
Результат моніторингових досліджень представлено у таблиці:
№з/п
Група
Кількість
Рейтингове
балів
місце
Серед навчальних груп І-го курсу
1
ПМТЕ-19
+290
3
2
ПМЕП-3/9
+565
1
3
ППВ-11
+227
4
4
ПМТ-36
+373
2
5
ППВ-111
-1162
Серед навчальних груп ІІ-го курсу

6
ПМТЕ-18
+633
7
ППВ-10
-804
8
ПМЕП-6/11
-67
Серед навчальних груп ІІІ-го курсу
9
ПМТЕ-17
+975
1
ППВ-9
+160

1

1
2

0
Призові місця серед усіх навчальних груп
1
ПМТЕ-17
+975
2
ПМТЕ-18
+633
3
ПМЕП-3/9
+565

1
2
3

Най нижчі показники у групах ППВ-111 та ППВ-10.
Цікавою формою проведення дозвілля учнів є екскурсії. Так, учні навчальних груп ППВ-9 та
ППВ-10 разом із майстрами виробничого навчання Саакян Л.Є., Мельник Т.В. та класними
керівниками Коваленко С.І., Каліненко С.Д. відвідали один із найстаріших, а за цінністю колекції –
один із найзначніших в Україні, - Харківський художній музей. Також учні групи ППВ-9 відвідали
пересувну виставку предметів скіфо-сарматського періоду в Люботинському краєзнавчому музеї, а
як переможці ліцейного конкурсу «Група року» за підсумками 2016-2017 н.р. відвідали оглядову
екскурсію по Харкову «На 50-ій паралелі».
Учні групи ПМЕП-3/9 та ПМТЕ-17 разом зі своїми наставниками (Саприкіним О.О.,
Коваленко Т.В., Говор К.В. та Яловенко Ю.К.) відвідали Військовий інститут танкових військ
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» з метою
патріотичного виховання юнаків та ознайомлення їх з бойовими традиціями танкових військ
Збройних сил України.
Важливою складовою частиною ліцейної системи правового виховання є робота по
попередженню правопорушень. Наказом по ліцею була створена Рада з профілактики
правопорушень, яка працювала протягом року. Робота проводилась у відповідності до річного
плану виховної роботи ліцею, Положення про Раду з профілактики правопорушень, планів виховної
роботи навчальних груп, а також спільних планів ліцею зі службою у справах дітей, з міським
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ювенальною поліцією. На засіданнях Ради
були розглянуті теоретичні питання:
- «Насильство у сім’ї – як проблема»;
- про стан роботи в ліцеї щодо виконання заходів з профілактики злочинності, формування
здорового способу життя, попередження проявів жорстокості і насильства серед учнівської молоді;
- про стан роботи з питань профілактики алкоголізму, тютюнопаління, протидії наркоманії і
токсикоманії.
На обліку у ювенальній поліції перебуває один учень групи ППВ-9 – Щетінін Б., а на
внутрішньоліцейному обліку - 10 учнів. З ними проводилася індивідуальна робота майстрами в/н,
класними керівниками, заступником директора з НВихР та представниками ювенальної поліції. На
кожного з них складені психолого-педагогічні характеристики та плани індивідуальної роботи на Ій і ІІ-й семестри.
Протягом навчального року проведено Єдині дні правових знань за участю представників
благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Харків» («Протидія торгівлі людьми»),
«Харківського Благодійного Фонду «Благо» («ВІЛ/СНІД»), бюро правової допомоги («Права і
свобода людини і громадянина»), «Фонду рятування дітей та підлітків України від наркотиків»
(«Правда про наркотики») та представників ювенальної поліції міста Люботин («Особливості
кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх», «Закон. Права та обов’язки»,
«Адміністративна відповідальність неповнолітніх») та ін.
Особливе місце у формуванні та розвитку особистісних якостей учнів відіграє методична
комісія майстрів виробничого навчання та класних керівників з питань виховної роботи, де
педагогічні працівники обмінюються практичним досвідом роботи, знайомляться із інноваційними
технологіями виховання, що дало змогу активізувати виховну роботу в навчальних групах та у
позаурочний час. Проблема, над якою працює методична комісія «Використання компетентнісного

потенціалу виховної системи, як основа становлення та самореалізації кваліфікованих робітників».
У кінці навчального року класні керівники ділилися досвідом роботи, презентуючи власні розробки
виховних заходів, які проводили протягом року.
З 24 січня по 21 лютого 2018 року у ліцеї проведено заходи у рамках місячника вихованості з
метою сприяння розвитку загальнолюдських цінностей, творчих здібностей, культури поведінки,
виховання доброї, чуйної, лагідної людини; сприяння духовності та милосердя, почуття добра,
потреби в самовдосконаленні та самовихованні; розвитку культури мовлення, спілкування й
поведінки учнів.
Протягом місячника вихованості проведено виховні години у навчальних групах до Дня
Соборності України:
- у групі ПМТЕ-19 майстер виробничого навчання Яцина С.В. провела годину-спілкування
«Національна єдність – запорука державності України»;
- класний керівник Барамикова Є.О. разом з майстром виробничого навчання Петлицею
Л.О. у групі ПМТЕ-18 провели інтегровану гру-вікторину на тему: «Любіть Україну»;
- в навчальній групі ППВ-9 класний керівник Коваленко С.І. разом із членами учнівського
самоврядування підготували і провели історико-літературну композицію «Соборна мати Україна –
одна для всіх, як оберіг»;
- відкриті виховні години провели майстер виробничого навчання Заводовська С.А. у групі
ППВ-111 на тему «Етика та культура обслуговування пасажирів» та для учнів навчальних груп
ППВ-9 та ПМТ-36 Коваленко С.І. разом із членами учнівського самоврядування провели
документально-поетичну композицію «Крути… Там соколи юні у вічність пішли», присвячену Дню
пам’яті юних героїв;
- голова методичної комісії майстрів виробничого навчання та класних керівників з питань
виховної роботи Говор К.В. провела позаурочний захід «Етикет чи етикетка?»;
- учні навчальних груп провели фото флешмоб під хештегом «#яВихованийТомущо»,
завдання якого полягали в зображенні якостей вихованої людини за допомогою власноручно
зроблених фотографій;
- керівник фізичного виховання Сидоренко С.О. провів загальноліцейний захід «Сходинками
до Олімпу», присвячений ХХІІІ зимовим олімпійським іграм у Пхьончхані (Південна Корея);
- вихователь Деманова Т.М. для учнів, які проживають у гуртожитку провела бліцтурнір
«Країна вихованості»;
- члени учнівського самоврядування провели акцію «Квітка толерантності»;
- завершився місячник вихованості конкурсом «У пошуках юних талантів», який в котре
засвідчив, що наші учні талановиті. Кожна група представила один-два номери художньої
самодіяльності, які були різножанровими.
Виховна робота у гуртожитку проводилася згідно з місячними планами роботи та з метою
створення умов для соціалізації учнівської молоді, що проживає у гуртожитку; виховання патріота
своєї Батьківщини, доброї, чуйної, чесної людини.
Робота велася за такими напрямками: індивідуальна робота, організація колективу, розвиток
пізнавальної діяльності, національно-патріотичне, превентивне, трудове та екологічне виховання,
формування здорового способу життя, робота з батьками.
В гуртожитку проживало 96 учнів, з них 16 учнів-випускників, 47 учнів-першокурсників,19
учнів другого курсу та 14 учнів третього курсу. Також проживали учні пільгових категорій: 8 учнів,
які мають статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 4 учні тимчасово
переміщені із зони АТО та інші.
Вихователь постійно оновлювала інформацію на стендах: «Інформаційний куточок Ради
гуртожитку», «Нормативно-правова документація», «Екран чистоти», куточки з охорони праці та
безпеки життєдіяльності.
Ключовими справами були: профілактична робота з учнями, робота щодо організації дозвілля,
естетичного оформлення кімнат гуртожитку та робота з метою згрупування колективу.
На рівень вихованості учнів, розвиток їх суспільної активності, відповідальності, готовності
до вирішення життєвих і соціальних завдань вплинула систематична робота Ради гуртожитку. На
розвиток морально-етичних, естетичних смаків вплинула участь учнів у вечорах відпочинку,

спортивних змаганнях, конкурсах, інтелектуальних іграх, круглих столах, диспутах, які
проводилися систематично що четверга Радою гуртожитку разом із вихователем.
Вихователь протягом року провела різні заходи, а саме: вечір-відпочинку «Давай
товаришувати», «Сміх - діло серйозне»; спортивні змагання «Козацькі розваги»; літературномузичну композицію «День закоханих», «Зі святом весни, дівчата!»; круглий стіл «Тарас Шевченко
- велетень духу», конкурсно-розважальну програму «Що? Де? Коли?», бесіду «День захисту дітей»,
які позитивно вплинули на рівень вихованості та всебічний розвиток учнів.
Усі учні пільгового контингенту та учні, схильні до правопорушень були під постійним
контролем вихователя. Вони відвідували гуртки, були активними учасниками заходів, що
проводилися у гуртожитку.
Активно велася робота з батьками - зустрічі та індивідуальні бесіди.
Однак, якщо говорити про організацію виховної роботи, то необхідно зупинитися на
інформації про учнів із соціально незахищених категорій.
Було складено соціальний паспорт ліцею на підставі документів з особових справ та постійно
вівся соціальний моніторинг.
Станом на 01.07.2018 року пільговий контингент складає:
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Влітку 2018 року діти, позбавлені батьківського піклування до 18 років (Бєліков Р., Сербін Р.
та Сергеєв О.) оздоровлюватимуться (з 02.07. 2018 по 22.07.2018) в ДП «Санаторій «Ялинка»
Харківської області.
Значну роботу проведено щодо працевлаштування випускників-сиріт. У січні-лютому 2018
року закінчило навчання у ліцеї 5 учнів, які мали статус особи з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. 3 учні працевлаштовані за професією, 1 учень самостійно
працевлаштувався не за професією, 1 учениця знаходиться у декретній відпустці по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку. Всі учні забезпечені єдиними квитками.
Результати моніторингу вивчення стану виховної роботи за навчальний рік такі: ведення
документації на високому рівні майстрами виробничого навчання і класними керівниками груп
ППВ-9, ПМЕП-3/9, ПМТЕ-17; на достатньому – гр. ППВ-10 та ПМТЕ-18; на середньому – ПМТЕ19, ППВ-11, ПМТ-36; на низькому – ППВ-111.
Аналізуючи виховну роботу всіх учасників виховного процесу протягом 2017-2018
навчального року треба зазначити, що в цілому робота проводилася на достатньому рівні.






Основні завдання виховної роботи на 2018-2019 н.р.:
Надання систематичної методичної допомоги майстрам виробничого навчання та класним
керівникам під час планування виховної роботи.
Продовжити подальше комплексно-методичне забезпечення виховної роботи у навчальних групах.
Контроль рівня морального, правового та превентивного виховання учнів у навчальних групах.
Використання інноваційних форм роботи із забезпечення діяльністю учнівського самоврядування.
Посилення контролю за відвідуванням занять учнями.






Систематична підтримка зв`язків із батьками.
Забезпечення соціального захисту учнів.
Підвищення рівня участі учнів у виховних заходах ліцею та області;
Робота з профілактики дитячої злочинності, безпритульності та правопорушень.
Значна увага в ліцеї приділяється організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи,
мета якої зміцнення здоров’я, розвиток основних фізичних якостей, рухових здібностей,
підвищення рівня фізкультурної підготовки, залучення учнів до систематичних занять
фізкультурою, визначення кращих спортсменів для комплектування збірних команд для виступу в
змаганнях різного рівня.
Відповідно до календаря спортивно-масових заходів проводиться спартакіада «Здоров’я» за
видами змагань:
Змагання
2016/2017
2017/2018
Кількість учнів (% від загальної
кількості)
День «Здоров’я»
271 (88%)
Першість з футболу
110 (35%)
День українського козацтва
85 (28,3%)
242 (78%)
До Дня Збройних сил України
90 (30%)
92 (29,6%)
Першість з міні-футболу
75 (25%)
67 (26%)
Всеукраїнський Олімпійський
112 (37,3%)
день
Першість з настільного тенісу
16+10 (8,6%)
20 (8,6%)
Першість з баскетболу
60 (20%)
75 (32%)
«Нумо, дівчата!»
35 (35%)
Першість з волейболу
50 (16,6%)
68 (29,6%)
Першість з шашок
8 (8%)
15 (6,2%)
Кубок імені викладача Захарченка
35 (11,6%)
60 (26.8%)
з футболу
В обласній спартакіаді серед учнів ПТНЗ Харківської області ліцей виборов V рейтингове
місце. Команди учнів проявили себе у змаганнях:
Змагання
2016/2017
2017/2018
Легка атлетика
2 місце
Легкоатлетичний крос
Настільний теніс
4 місце
4 місце
Міні-футбол
5 місце
3 місце
Стрітбол
1 місце та 4 місце
Юнаки -5
Дівчата - 4
Туризм
1 місце
3
Додатково проводилися змагання для учнів, які мешкають у гуртожитку з футболу, шашок,
настільного тенісу.
У ліцеї проводяться заняття в спортивних гуртках, в яких займаються 27 учні, що складає 9%
від загального контингенту:
- важка атлетика – 15 учнів;
- настільний теніс - 12 учнів.
З метою підвищення мотивації учнів до занять спортом та розширення знань про Олімпійський
рух та видатних українських спортсменів у ліцеї біли проведені заходи:

- напередодні XXIII зимових олімпійських ігор в південній Кореї виховна година
«Пхьончхан 2018»;
- до Олімпійського Дня виховна година «Спорт впродовж життя».
Учнівська молодь бере участь в міських змаганнях, які проводить Комунальний міський
центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» при Люботинській міській раді.
Основні завдання спортивно-масової роботи на 2018/2019 навчальний рік:
- з метою розвитку здоров’язберігаючої компетенції організовувати та проводити спортивні заходи
для членів учнівського та педагогічного колективу;
- спонукати учнів, які мають низький рівень фізичної підготовки до додаткових занять спортом;
- залучати до участі у спортивних заходах максимальну кількість учнів;
- активізувати роботу з фізоргами груп;
- продовжити роботу спортивного сектору щодо проведення ранкової гімнастики для учнів, які
мешкають у гуртожитку.
В організації і проведені навчально-виховного процесу в ліцеї значну роль відіграє бібліотека.
Книжковий фонд бібліотеки становить 25 789 примірників.
На сьогодні у ліцеї створена сучасна електронна бібліотека, яка налічує 290 повнотекстових
електронних ресурсів та понад 160 корисних посилань. Учні та педагогічні працівники мають змогу
користуватися електронним бібліотечним фондом у будь-який час.
Підвищити інформаційну насиченість навчального матеріалу, забезпечити наочність,
розширити можливості для самостійної пізнавальної діяльності учнів дозволяє створене
педагогічними працівниками ліцею сучасне комплексно-методичне забезпечення навчального
процесу в програмі FrontPage. Завдяки використанню сучасних досягнень та можливостей,
підвищується якість навчально-виховного процесу, направленого на підготовку кваліфікованого
робітника.
У читальному залі бібліотеки 4 комп’ютера, які підключені до локальної мережі ліцею та
мережі Інтернет, надається можливість працювати з художньою, науково-популярною літературою,
газетами, журналами.
Забезпеченість підручниками із загальноосвітньої підготовки становить 18%:
10 клас – 19%;
11 клас – 17%, а з предметів професійної підготовки – 74%.
У читальній залі зібрані тематичні папки. Зі зміною пір року міняється ілюстративна виставка
«Зимові етюди», «Весна днем красна», «Красне літечко», «Барви осені». Постійно оновлюється
«Календар знаменних та пам’ятних дат».
У читальному залі бібліотеки оформлені постійно діючі виставки:

«Література рідного краю», де окремо зібраний матеріал «Літературна Слобожанщина»,
«Земля моя багата на таланти (митці Люботина) та «До джерел з любов’ю»;

Права людини;

«Нова добаосвіти за ідеями В.О. Сухомлинського» до 100-річчя від дня народження В.О.
Сухомлинського,
тематичні полички:
 Моя професія – моя гордість;
 Збережемо пам'ять про подвиг;
 Священна і вічна;
 Земля на долонях турботи;
 Голгофа голодної смерті;
 Хто не цінує життя, той його не заслужив;
 На допомогу майстрам виробничого навчання.
Картотеки:
 Картотека з краєзнавства;
 Картотека періодичних видань.

Систематично бібліотека бере участь у проведенні тематичних тижнів (пошук матеріалів,
допомога учням у оформленні тематичних доповідей, рефератів, випуску газет).
До 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського проведений бібліотечний урок на
тему «Все починається з добра».
Бібліотечний урок «Рукописні книги Давньої Русі» до Дня української писемності та мови.
У рамках Року Японії в Україні фольк-етно подорож «Японія в барвах і славі»,
бібліотечний non-stop на тему «Мистецтво ікебана», який пройшов у чотири етапи:
«Ікебана – пошуки ідеальної краси», «З квітами треба розмовляти», «Символіка - візитна картка
Японії та України», «Різдвяний віночок».
Ретро-виставка «Шевченко-невмируща слава генія»
Бібліофреш газети НМЦ ПТО у Харківській області «Вісник профосвіти» для членів
методичної комісії професій залізничного профілю.
Виставка-пам'ять «Війна у серці, в пам’яті, у книгах».
Літературно-художня виставка «Чорнобиль - два кольори часу».
Бібліографічний екскурс «На розпеченому серці реактора».
Поетично-пізнавальне свято «Доторкнися словом до серця», присвячене Дню української
писемності та мови. На цей захід були запрошені письменники Харківської обласної організації
Національної спілки письменників України В.С.Бойко та К.П.Маковійський.
Бібліотека систематично веде роботу
з оформлення картотек, тематичних папок,
документації, пов’язаної з інвентаризацією, списанням застарілої літератури, оформленням
періодичних видань, одержанням підручників, видачі та зберіганням їх.

-

Основні завдання роботи бібліотеки на 2018-2019 навчальний рік:
подальша робота над поповненням електронної бібліотеки електронними версіями підручників,
навчально-методичних посібників методом сканування;
підвищення інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників та учнів ліцею.
№

1

2

3

4

5
6

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
Найменування заходу
Термін
Відповідальний
виконання
Здійснити комплектацію
педагогічними кадрами згідно
штатного розкладу
Провести закріплення
педагогічних кадрів: майстрів
в/н, класних керівників,
завідуючих кабінетами,
майстернями, голів методичних
комісій, керівників гуртків,
секцій
Розподілити педагогічне
навантаження, ознайомити
педагогічних працівників з
наказом про педагогічне
навантаження
Ознайомити працівників ліцею
з правилами внутрішнього
трудового розпорядку,
режимом роботи
Провести інструктаж з охорони
праці та БЖД
Сформувати списки учнів

до
30.08.2018

Директор Агєєва О.О.

до
01.09.2018

Директор Агєєва О.О.,
заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
заст. директора з
НВихР
Дякунчак Н.Я.

31.08.2018

Директор Агєєва О.О.,
заст. директора з НВР
Родченко О.Л.

31.08.2018

Директор Агєєва О.О.,
заст. директора з НВР
Родченко О.Л.

За
положенням
28-

Інженер з ОП
Гаврилюк Н.А.
Директор Агєєва О.О.,

Відмітка
про
виконання

7

8
9

10

нового контингенту

31.08.2018

Провести заходи з психологопедагогічного вивчення учнів І
курсу. Проаналізувати
сімейний, соціальний стан
учнів нового контингенту
Систематизувати особові
справи учнів
Організувати проведення
медичних оглядів учнів,
сформувати групи для занять
фізичною культурою
Організувати замовлення
учнівських квитків

Вересень
2018 року

11

Провести батьківські збори

12

Провести моніторинг вхідного
та вихідного діагностувань
навчальних досягнень учнів з
базових предметів
загальноосвітньої підготовки

13

Скласти розклад занять
№1, № 2, графік навчальновиробничого процесу на
семестр, рік

14

Підготувати наказ про діючі
робочі навчальні плани на
2018/2019 навчальний рік та
ознайомити працівників
Провести роботу щодо
складання навчальноплануючої документації
викладачів, майстрів
виробничого навчання,
завідуючих кабінетами,
завідуючих майстернями,
керівників гуртків, голів
методичних комісій
Розробити та затвердити
графіки контролю над
навчально-виробничим і
навчально-виховним
процесами на І та ІІ семестр
навчального року

15

16

Вересень
2018 року
Вересеньжовтень
2018 року
Вересеньжовтень
2018 року
Один раз на
семестр

Вересеньжовтень
2018 року,
квітеньтравень
2019 року
На
01.09.2018,
коригування
відповідно
до робочих
навчальних
планів
до
01.09.2018
до
10.09.2018

до
04.09.2018,
до
11.01.2019

заст. директора з НВР
Родченко О.Л.
Майстри в/н, класні
керівники, психолог,
заст. директора з
НВихР
Дякунчак Н.Я.
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.
Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.
Заст. директора з
НВихР
Дякунчак Н.Я.,
майстри в/н, класні
керівники
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
методист Рожкова
Т.Д., викладачіпредметники
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
заст. директора з
НВихР
Дякунчак Н.Я.,
старший майстер
Чаговець З.М.
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
заст. директора з
НВихР
Дякунчак Н.Я.,
старший майстер
Чаговець З.М.
методист Рожкова
Т.Д.
Директор Агєєва О.О.,
методист Рожкова
Т.Д.

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29
30

31
32
33

34

Забезпечити контроль над
навчально-виробничим і
навчально-виховним процесами
Організувати методичну роботу
в ліцеї та роботу методичного
кабінету
Розробити та затвердити плани
роботи кабінетів на 2018/2019
навчальний рік
Розробити та затвердити плани
роботи майстерень на
2018/2019 навчальний рік
Розробити та затвердити плани
роботи методичних комісій
Провести роботу щодо
складання та затвердження
Єдиного плану методичної
роботи на 2018/2019
навчальний рік
Корегування Положення про
проведення внутрішньоліцейного конкурсу «Група року»

За графіком

Члени адміністрації

За окремим
планом

Директор Агєєва О.О.,
методист Рожкова
Т.Д.
Завідуючі кабінетами

Укласти угоди та договори з
базовими підприємствами на
підготовку робітничих кадрів.
Укласти угоди та договори з
базовими підприємствами щодо
проходження виробничої
практики (стажування).
Укласти угоди з фізичними
особами щодо надання освітніх
послуг
Провести загальні збори учнів
І-го курсу
Скласти графік виходу учнів на
виробниче навчання та
виробничу практику
Скласти графік проведення
пробних кваліфікаційних робіт
Затвердити склад державних
кваліфікаційних комісії для
проведення ДКА та ПКА
Організувати роботу
атестаційної комісії
Організувати роботу
приймальної комісії
Скласти графік підвищення
кваліфікації педагогічних
працівників на рік
Організувати підготовкуліцею
до початку нового навчального
року

до
10.09.2018
до
10.09.2018

Завідуючі
майстернями

до
10.09.2018
До
15.09.2018

Голови методичних
комісій
Методист Рожкова
Т.Д.

до
15.09.2018

Заст. директора з
НВихР
Дякунчак Н.Я.

протягом
року

Директор Агєєва О.О.

протягом
року

Директор Агєєва О.О.

до
01.10.2018

Директор Агєєва О.О.

01.09.2018

Директор Агєєва О.О.,
заст. директора з
НВихР Дякунчак Н.Я.
Старший майстер
Чаговець З.М.

до
31.08.2018
до
31.08.2018
до
15.12.2018
до
20.09.2018
до
01.06.2019
Вересень
2018
до
01.07.2019

Старший майстер
Чаговець З.М.
Директор Агєєва О.О.
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.
Директор Агєєва О.О.
Директор Агєєва О.О.
Методист Рожкова
Т.Д.
Директор Агєєва О.О.

35

36

37

38

Забезпечити проведення
державної підсумкової
атестації, державної
кваліфікаційної атестації,
поетапної кваліфікаційної
атестації
Забезпечити організоване
завершення навчального року
Підготувати матеріали до плану
роботи на наступний
навчальний рік
Підготувати та здати до архіву
навчально-плануючу
документацію за 2017/2018
навчальний рік

За робочими
навальними
планами, за
графіком
проведення

Директор Агєєва О.О.,
заст. директора з НВР
Родченко О.Л.

За робочими
навчальними
планами
Квітеньтравень
2019 року
до
10.07.2019

Директор Агєєва О.О.,
заст. директора з НВР
Родченко О.Л.
Робоча група з
розробки плану
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.

ІІІ. ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА
№

1

2

3

4

5

Найменування заходу
Розробка та затвердження
навчально-плануючої
документації:
- поурочно-тематичних планів;
- графіка проведення
лабораторно-практичних робіт;
- графіків проведення державної
підсумкової атестації (ДПА),
державної кваліфікаційної
атестації (ДКА), поетапних
кваліфікаційних атестацій (ПКА)
Забезпечити неухильне
дотримання порядку
проведення ДПА, ДКА, ПКА
Провести перевірочні
контрольні роботи з предметів
професійно-теоретичної та
загальнопрофесійної
підготовок (за текстами ліцею
та НМЦ ПТО)
Організувати та провести І
етап Всеукраїнських
учнівських олімпіад із
навчальних предметів:
математики, фізики, хімії,
української мови та
літератури, англійської мови,
технологій, історії України,
біології та правознавства
Організувати та провести
олімпіаду з предмета Охорона
праці

Термін
виконання

Відповідальний

до
01.09.2018,
за 10 днів
до
проведення
ДПА,
ДКА, ПКА

Директор Агєєва О.О.,
заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
викладачі

За
графіком

Директор Агєєва О.О.,
заст. директора з НВР
Родченко О.Л.
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
викладачі

27.11.201814.12.2018,
згідно
графіка
проведення
Жовтень
2018 року

Методист Рожкова Т.Д.,
викладачі

Березень
2019 року

Методист Рожкова Т.Д.,
викладач Каліненко С.Д.

Відмітка
про
виконання

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Внести зміни і доповнення до
паспортів комплекснометодичного забезпечення
предметів та розглянути їх на
засідання методичних комісій
Систематизувати
(удосконалити) дидактичні
матеріали з предметів
загальнопрофесійної,
професійно-теоретичної
підготовок з урахуванням
вимог державних стандартів
професійно-технічної освіти
Оновити (корегувати)
комплексно-методичне
забезпечення предметів
Скласти графік проведення
предметних тижнів (декад),
відкритих уроків та
загальноліцейних заходів
Проаналізувати стан
забезпечення підручниками,
відповідність їх навчальним
програмам, мова їх
викладання
Забезпечити своєчасне і чітке
ведення журналів обліку
теоретичного та виробничого
навчання у відповідності з
інструкцією ведення журналів
Провести вхідне
діагностування серед учнів І
курсу та вихідне
діагностування з учнями ІІ
(ІІІ) курсів з предметів
загальноосвітньої підготовки:
українська мова, математика,
фізика, хімія
Розробити та затвердити у
встановленому порядку
екзаменаційні питання для
проведення державної
кваліфікаційної атестації та
екзаменаційні завдання для
проведення державної
підсумкової атестації.
Проводити роботу з вивчення
та поширення педагогічного
досвіду
Забезпечити участь учнів в ІІІ
етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад із
навчальних предметів
загальноосвітньої підготовки

До
15.09.2018

Методист Рожкова Т.Д.,
голови методичних
комісій, викладачі

До
15.02.2019

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
методист Рожкова Т.Д.,
викладачі предметів

До
01.04.2019

Методист Рожкова Т.Д.,
викладачі предметів

До
10.09.2018

Методист Рожкова Т.Д.

До
30.09.2018

Методист Рожкова Т.Д.,
бібліотекар
Підченко Л.М.

Жовтень,
січень,
квітень,
червень

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
Старший майстер
Чаговець З.М.

до
01.10.2018

Методист Рожкова Т.Д.,
викладачі

до
01.05.2019

За півроку
до
проведення
ДКА
За 2 тижні
до
проведення
ДПА
Протягом
року

Голова методичної
комісії Коваленко Т.В.,
викладачі

Методист Рожкова Т.Д.,
викладачі

Лютий
2019 року

Методист Рожкова Т.Д.,
викладачі

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

29

30

Забезпечити участь учня в
обласній олімпіаді з предмета
Охорона праці
Забезпечити участь викладачів
у обласному огляді-конкурсі
методичних матеріалів
Використовувати різні форми
інформаційних технології у
навчально-виховному процесі
Забезпечити умови для
реалізації Закону України
«Про мову»
Проводити роботу з
комплексного методичного
забезпечення навчального
процесу. Провести оглядконкурс на кращий
дидактичний матеріал
Забезпечити умови для
ефективного використання
сучасних форм і методів
навчання, проведення
нестандартних уроків
Проводити моніторинг
навчальних досягнень учнів
Проводити поточний контроль
навчальних досягнень учнів з
предметів
Провести відкриті уроки з
використанням прогресивних
форм і методів навчання
Вдосконалювати
інструкційно-технологічні
картки для проведення
лабораторно-практичних
занять
Проводити індивідуальну
роботу з обдарованими
учнями та учнями, які мають
прогалини в знаннях
У кабінетах професійної
підготовки створити
інформаційні стенди про
сучасні досягнення науки і
техніки
Проводити інструктивнометодичні наради з
педагогічними працівниками
Проводити консультації щодо
підготовки до ДПА та ДКА
Скласти графік проведення
консультацій для педагогічних
працівників на навчальний рік

Березень
2019

Методист Рожкова Т.Д.,
викладач Каліненко С.Д.

Лютийберезень
2019
протягом
року

Методист Рожкова Т.Д.,
викладачі

постійно

Педагогічний колектив

Постійно,

методист Рожкова Т.Д.,

Квітень
2018

викладачі

Постійно

Голови методичних
комісій, викладачі

постійно

Голови методичних
комісій, викладачі
Викладачі

постійно

Викладачі

згідно
плану

Викладачі

протягом
року

Викладачі

постійно

Викладачі, класні
керівники

постійно

Завідуючі кабінетами

щомісяця

Заст. директора з НВР
заст. директора з НВихР
методист

згідно
графіка

Викладачі

До
20.09.2018

Методист Рожкова Т.Д.

31

Скласти графік вивчення
стану викладання предметів у
2018/2019 навчальному році

До
15.09.2018

Методист Рожкова Т.Д.

ІV. ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
№

Найменування заходу
(роботи)

Термін
виконання

Відповідальний

1

Провести інструктивнометодичні наради з питань
організації освітнього процесу
з професійно-практичної
підготовки у 2018/2019
навчальному році
Затвердити План-графік
професійно-практичної
підготовки учнів навчальних
груп ЛПЛЗТ на 2018/2019
навчальний рік

2831.08.2018

3

Затвердити Графік
проведення кваліфікаційних
пробних робіт

до
03.09.2018

4

Скласти та затвердити графік
контролю адміністрації ліцею
за проходженням учнями
професійно-практичної
підготовки на виробництві (І,
ІІ семестри)

До
03.09.2018
,
14.01.2019

5

Організувати та забезпечити
контроль за освітнім
процесом
з професійно-практичної
підготовки в навчальних
майстернях.

6

Провести аналіз баз практики,
оновити базу даних
виробничих підрозділів
регіональної філії «Південна
залізниця», філії
«Пасажирська компанія»
ПАТ «Укрзалізниця» для
організації виробничого
навчання та виробничої
практики, працевлаштування
у 2019 році

Відповідн
о до
робочих
навчальни
х планів,
програм,
розкладу
занять
до
01.09.2018

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
методист Рожкова
Т.Д.
Директор ЛПЛЗТ
Агєєва О.О.
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.
Директор ЛПЛЗТ
Агєєва О.О.,
заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.
Директор ЛПЛЗТ
Агєєва О.О.,
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
Методист Рожкова
Т.Д.,
старший майстер
Чаговець З.М.
Директор Агєєва О.О.,
заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
методист Рожкова
Т.Д.

2

до
31.08.2018

Директор Агєєва О.О.,
заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
майстри виробничого
навчання

Відмітка
про
виконання

7

Робота із соціальними
партнерами стосовно
укладання договорів «Про
навчально-виробничу
практику»

8

Оновити (за необхідністю
скорегувати), розглянути і
погодити на засіданні МК
професій залізничного
профілю, затвердити
навчальну документацію з
професійно-практичної
підготовки на 2018/2019
навчальний рік для
навчальних груп перехідного
контингенту.
Погодити із керівництвом
виробничих підрозділів ПАТ
«Укрзалізниця» (регіональної
філії «Південна залізниця»,
філії «Пасажирська
компанія») навчальну
документацію з професійнопрактичної підготовки.
За необхідністю, скорегувати
зміст робочих навчальних,
детальних програм, а також
освітніх робочих програм,
планів, переліків навчальновиробничих робіт з
професійно-практичної
підготовки, переліків
кваліфікаційних пробних
робіт відповідно вимог баз
практики з урахуванням
варіативного компоненту.
Розробити, відповідно до
стандарту професійної
(професійно-технічної) освіти
СП(ПТ)О 7233.H.52.21 – 2017,
робочого навчального плану
ЛПЛЗТ для підготовки
кваліфікованих робітників
на основі базової загальної
середньої освіти з отриманням
повної загальної середньої
освіти
з професій: 7233 Слюсар
з ремонту рухомого складу,
8311 Помічник машиніста
електропоїзда, робочих

9

Згідно з
планомграфіка
ППП на
2018/2019
н.р.
до
03.09.2018

Директор ЛПЛЗТ
Агєєва О.О.,
старший майстер
Чаговець З.М.
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
голова методичної
комісії ПЗП
Коваленко Т.В.,
майстри виробничого
навчання

за два
тижні до
початку
професійн
опрактично
ї
підготовк
и

Директор ЛПЛЗТ
Агєєва О.О.,
заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
майстри виробничого
навчання

до
01.10.2018

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
голова МК професій
залізничного профілю
Коваленко Т.В.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
майстри виробничого
навчання:
Мельник М.І.,
Змій Н.І.

10

11

освітніх
програм з професійнопрактичної підготовки з
професії слюсар з ремонту
рухомого складу,
кваліфікаційного рівня слюсар
з ремонту рухомого складу 2го розряду (СРРС-2(1-2),
погодити та затвердити
переліки навчальновиробничих робіт на
2018/2019 навчальний рік для
навчальних груп І курсу:
ПМЕП-4/9, ПМЕП-5/9.
Розробити, відповідно до
стандарту професійної
(професійно-технічної) освіти
СП(ПТ)О 7233.H.52.21 – 2017,
робочого навчального плану
для професійно-технічного
навчання кваліфікованих
робітників у ЛПЛЗТ з
професій: 7233 Слюсар
з ремонту рухомого складу,
кваліфікаційних рівнів слюсар
з ремонту рухомого складу 2го, 3-го розрядів (СРРС-2(12), СРРС-3), робочих освітніх
програм з професійнопрактичної підготовки,
погодити та затвердити
переліки навчальновиробничих робіт на
2018/2019 навчальний рік для
групи слухачів СРРС-2с.
Розробити, відповідно до
стандарту професійної
(професійно-технічної) освіти
СП(ПТ)О 8311.Н.49.20 – 2017,
та робочої освітньої програми
з професії помічник
машиніста тепловоза,
кваліфікації: помічник
машиніста тепловоза,
погодити та затвердити плани
виробничого навчання і
виробничої практики,
переліки навчальновиробничих робіт, переліки
кваліфікаційних пробних
робіт для навчальної групи ІІ
курсу ПМТ-36

до
01.10.2018

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
голова МК професій
залізничного профілю
Коваленко Т.В.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
майстер виробничого
навчання
Яцина С.В.

до
01.10.2018

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
голова МК професій
залізничного профілю
Коваленко Т.В.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
майстер виробничого
навчання
Перва О.С.

12

13

14

15

16

Скоригувати, відповідно до
державного стандарту
професійно-технічної освіти
ДСПТО 8311.1. І60048-2006,
робочого навчального плану з
елементами дуальної форми
навчання та вимог
виробничого підрозділу
«Харків-Сортувальний»
регіональної філії «Південна
залізниця», навчальну
документацію з професійнопрактичної підготовки з
професії 8311 Помічник
машиніста електровоза для
учнів навчальної групи ІV
курсу ПМТЕ-17
Розробити та затвердити у
відповідному порядку
комплекти кваліфікаційних
пробних робіт для
проведення кваліфікаційної
поетапної та державної
кваліфікаційної атестацій за
кваліфікаційними рівнями,
кваліфікаціями:
- слюсар з ремонту рухомого
складу 2-го, 3-го розрядів
(первинна підготовка, ПТН);
- помічник машиніста
тепловоза;
- помічник машиніста
електровоза;
- провідник пасажирського
вагона.
Скорегувати та затвердити
плани роботи майстерень на
2018/2019 навчальний рік

Погодити та затвердити
індивідуальні плани роботи
майстрів виробничого
навчання на 2018/2019
навчальний рік;
індивідуальні плани роботи на
місяць
Забезпечити контроль за
дотриманням вимог

до 15.10.2018

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
голова МК професій
залізничного профілю
Коваленко Т.В.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
майстер виробничого
навчання
Яловенко Ю.К

до
10.10.2018

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
голова методичної
комісії ПЗП
Коваленко Т.В.,
майстри виробничого
навчання:
Змій Н.І.,
Мельник М.І.,
Яцина С.В.,
Перва О.С.,
Саакян Л.Є.

до
31.08.2018

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
голова методичної
комісії ПЗП
Коваленко Т.В.,
завідуючі
майстернями
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
майстри виробничого
навчання

до
10.09.18

щомісяця
до 25
числа
постійно

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,

17

18

19

інструкції з ведення журналу
обліку виробничого навчання
майстрами в/н
Забезпечити контроль за
виконанням навчальних
робочих планів та програм з
професійно-практичної
підготовки
Забезпечити контроль за
своєчасним інструктуванням
учнів з питань охорони праці
на робочому місці, безпеки
життєдіяльності під час
професійно-практичної
підготовки
Забезпечити
трьохсторонніми договорами
учнів випускних груп 2019:
ППВ-9, ППВ-111, ПМТ-36,
ПМТ-17

20

Забезпечити проведення
внутрішньоліцейних
конкурсів та підготовку
переможців до обласних
конкурсів фахової
майстерності серед учнів

21

Організувати проведення
виставки робіт прикладної та
технічної творчості серед
учнів
Удосконалення комплекснометодичного забезпечення
професій відповідно до
робочих планів та комплектів
навчально-програмної
документації, в т.ч.
інформаційно-методичного
забезпечення уроків
виробничого навчання
Здійснити заходи щодо
розробки паспортів
комплексно-методичного
забезпечення з професій:
- Слюсар з ремонту рухомого
складу (ПТН – СРРС-2с.);
- Слюсар з ремонту рухомого

22

23

старший майстер
Чаговець З.М.
До
проведенн
я ПКА,
ДКА

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.

постійно

Старший майстер
Чаговець З.М.,
майстри в/н

за 2
місяці до
ДКА

Директор Агєєва О.О.,
заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
майстри виробничого
навчання
випускних груп
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
голова методичної
комісії ПЗП
Коваленко Т.В.,
майстри виробничого
навчання

для ІІ, ІІІ
курсів:
до22.12.20
18
до28.02.20
19;
для І
курсів
березень –
квітень
2019
Грудень
2019

Майстри виробничого
навчання,
класні керівники

протягом
року

Майстри
виробничого навчання

20.12.2018

Майстри виробничого
навчання:
Яцина С.В.,
Мельник М.І.,
Змій Н.І.,
Яловенко Ю.К.,
Перва О.С.,

24

25

26

27

28

складу. Помічник машиніста
електропоїзда (ПМЕП-4/9,
ПМЕП-5/9);
- Слюсар з ремонту рухомого
складу. Помічник машиніста
тепловоза. Помічник
машиніста електровоза
(ПМТ-17);
- Слюсар з ремонту рухомого
складу. Помічник машиніста
тепловоза (ПМТ-36);
- Касир квитковий. Касир
товарний. Провідник
пасажирського вагона (ППВ12)
Оновити паспорти КМЗ
професій 2015-2018рр.

Забезпечити інформаційнометодичне забезпечення
уроків виробничого навчання
Організувати проведення
відкритих уроків виробничого
навчання (заходів професійної
спрямованості) із
використанням сучасних
технологій навчання з
професій:
- Касир квитковий 2 категорії
- Касир товарний 2 категорії
- Провідник пасажирського
вагона;
- Слюсар з ремонту рухомого
складу 2 розряду;
- Слюсар з ремонту рухомого
складу 3 розряду;
- Помічник машиніста
тепловоза;
- Помічник машиніста
електровоза;
- Помічник машиніста
електропоїзда.
Систематизувати навчальний
матеріал з виробничого
навчання в майстернях з
професії «Слюсар з ремонту
рухомого складу»
Оновити технічну
документацію в майстернях
відповідно до переліків НВР

Янко Т.М.

20.12.2018

Постійно

Майстри виробничого
навчання навчальних
груп: ППВ-9, ППВ-10,
ППВ-111, ППВ-112,
ППВ-11,
ПМЕП-3/9,
ПМТЕ-18, ПМТЕ-19
Майстри виробничого
навчання

згідно
плану
роботи
методично
ї комісії
професій
залізнично
го
профілю
(МК ПЗП)

Голова МК,
методист,
ст. майстер,
майстри виробничого
навчання

до
28.02.2019

Майстри виробничого
навчання
Змій Н.І.,
Саприкін О.О.,
Мельник М.І.
Завідуючі
майстернями,
майстри виробничого

до
початку
уроку

виробничо
го
навчання

навчання:
Саприкін О.О.,
Мельник М.І.,
Змій Н.І.
Майстри
виробничого навчання
Кропивка Н.І.,
Мельник Т.В.

Створити дидактичний
матеріал (комплект
електронних бланків)
перевізних документів до
уроків виробничого навчання
з професії Касир товарний – 2
категорії
Розробити тестові завдання та
впровадити тестування учнів
за допомогою електронних
тестових програм під час
вступних
інструктажів
з
виробничого навчання для
перевірки знань учнів з
питань охорони праці та
контролю знань з теоретичної
підготовки з професій:
- Слюсар з ремонту рухомого
складу 2 розряду
- Помічник машиніста
електровоза
- Касир квитковий 2 категорії
- Касир товарний
(вантажний) 2 категорії
Удосконалювати
матеріально-технічну базу
електромонтаж-ної ділянки
цеху №1
Організувати стажування
майстрів виробничого
навчання на базових
підприємствах

16.11.2018

33

Провести моніторинг
навчальних досягнень учнів з
професійно-практичної
підготовки

І, ІІ
семестри

Старший майстер
Чаговець З.М.,
Майстри виробничого
навчання

34

Скласти та надати звітну
документацію з виробничого
навчання та виробничої
практики

Майстри
виробничого навчання

35

Архівація
ДКА

до
початку
проведенн
я ПКА,
ДКА
згідно
графіка
не пізніше
5 днів
після
ПКА,
ДКА

29

30

31

32

документів ПКА,

до
23.11.2018

Майстри виробничого
навчання
Змій Н.І.,
Мельник М.І.,
Перва О.С.,
Яловенко Ю.К.,
Саприкін О.О.,
Кропивка Н.І.,
Мельник Т.В.,
Бровченко Т.М.,
Янко Т.М,

протягом
року

Майстри
виробничого навчання
Саприкін О.О.,
Яловенко Ю.К.
Старший майстер
Чаговець З.М.

за планом
стажуванн
я

Майстри
виробничого навчання

36

37

38

39

Підготувати та оформити
картки випускників,
направлення на роботу
(видається випускнику разом
з дипломом)
Сприяти забезпеченню
зайнятості випускників та
наявності документа
(зворотного талону, довідки,
заяви, повістки, тощо)
Тримати на контролі стан
працевлаштування
випускників
Провести моніторинги
працевлаштування
випускників

40

Створити базу даних
підприємств, які надали 1
робоче місце випускникам
2019

41

Продовжити роботу щодо
розвитку мережі соціального
партнерства для баз
виробничого навчання,
практики, працевлаштування
Профорієнтаційна роботу з
учнями загальноосвітніх
навчальних закладів, їх
батьками, з населенням
Харківської, Сумської
областей

42

протягом
останньог
о курсу
навчання

Майстри
виробничого навчання
випускних груп

10 днів
після
випуску

Майстри
виробничого навчання

1 рік після
випуску

Майстри
виробничого навчання

протягом
року після
випуску

Старший майстер
Чаговець З.М.,
майстри виробничого
навчання
Старший майстер
Чаговець З.М.,
майстри виробничого
навчання випускних
груп

до
25.02.2019
,
до
25.05.2019
постійно

Старший майстер
Чаговець З.М.,
майстри виробничого
навчання

Постійно,
згідно
графіків
проведенн
я
профорієн
тації

Директор ЛПЛЗТ
Агєєва О.О.,
заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
майстри в/н,
викладачі
Старший майстер
Чаговець З.М.,
завідуючі
майстернями
Старший майстер
Чаговець З.М.,
завідуючі
майстернями

43

Скласти проекти планів
роботи майстерень на
2019/2020 навчальний рік

до
31.05.2019

44

Оформити заявки на
матеріали та інструменти для
забезпечення виконання
навчальних планів і програм з
виробничого навчання в
майстернях
Підготувати проекти
навчальної, плануючої
документації на 2019/2020
навчальний рік

31.03.2019

45

до
10.06.2019

Старший майстер
Чаговець З.М.,
майстри виробничого
навчання

V. ВИХОВНА РОБОТА
№
з/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальний

Відмітка
про
виконання
2
3
4
5
І. Робота з педагогічними кадрами, спрямована на вдосконалення педагогічної
майстерності педагога
Провести
інструктивно30.08.2018
Заступник директора
методичну нараду щодо
з НВихР
планування
виховної
Дякунчак Н.Я.
роботи, єдині вимоги до
учнів; напрямки
роботи
класних
керівників
та
майстрів
виробничого
навчання,
вихователя,
соціального педагога та
керівників гуртків у новому
навчальному році.
Провести
інструктивнодо
Заступник директора
методичну нараду щодо
10.09.2018
з НВихР
вимог
до
оформлення
Дякунчак Н.Я.
журналів обліку, реєстрації
підсумків організації та
проведення
виховної
роботи з учнями
Систематично проводити
щомісяця
Заступник директора
інструктивно-методичні
з НВихР
наради з питань виховної
Дякунчак Н.Я.
роботи
Організувати
роботу
до
Заступник директора
методичної комісії майстрів
07.09.2018
з НВихР
виробничого навчання та
Дякунчак Н.Я.
класних керівників з питань
за окремим
виховної роботи
планом
На основі діагностичних
до
Заступник директора
даних напрацювати план
10.09.2018
з НВихР
роботи методичної комісії
Дякунчак Н.Я.,
майстрів
виробничого
голова МК
навчання
та
класних
Говор К.В.
керівників
з
питань
виховної роботи на 20182019 навчальний рік.
В
системі
роботи
протягом
Заступник директора
методичної комісії майстрів
року
з НВихР
виробничого навчання та
Дякунчак Н.Я.,
класних керівників з питань
голова МК
виховної
роботи
Говор К.В.
використовувати
різноманітні
форми
та
методи (семінари, круглі
столи, педагогічні ярмарки,
фестивалі
педагогічних
ідей, майстер-класи тощо)

7.

8.

9.

-

10.

11.
12.

13.

14.

1.

Проводити
індивідуальні
протягом
Заступник директора
консультації з класними
року
з НВихР
керівниками та майстрами
Дякунчак Н.Я.,
виробничого навчання для
голова МК
надання їм методичної
Говор К.В.
допомоги.
Затвердити
навчальноЗаступник директора
виховну
документацію
до
з НВихР
майстрів
в/н,
класних
31.08.2018
Дякунчак Н.Я.
керівників,
соціального
педагога, вихователя
та
керівників гуртків
Організація і ознайомлення
за
Заступник директора
педагогічних працівників з
надходжен
з НВихР
новинками літератури:
ням
Дякунчак Н.Я.,
бібліотекар
 бібліографічний огляд
Підченко Л.М.
літератури з педагогіки;
 огляд новинок
періодичної преси з питань
виховної роботи;
 вивчення основних
орієнтирів виховання;
обговорення
новинок
нормативно-правової
документації,
що
регламентують
виховну
роботу.
Забезпечити вивчення
протягом
Адміністрація
педагогічного досвіду
року
кращих класних керівників
ЗП(ПТ)О Харківської
області
Створити умови для
протягом
Адміністрація
самоосвіти педагогів
року
Створити методичний
січень 2019
Заступник директора
порадник з виховної роботи
з НВихР
«На допомогу майстру
Дякунчак Н.Я.
виробничого навчання та
класному керівнику»
Модернізувати існуючу
протягом
Заступник директора
систему гуртків,
року
з НВихР
спортивних секцій, з
Дякунчак Н.Я.,
урахуванням потреб ліцею
керівники гуртків
Організувати проведення
згідно
Заступник директора
загальноліцейних заходів та
окремих
з НВихР
відкритих виховних годин
планів
Дякунчак Н.Я.,
майстрами в/н разом з
голова МК
класними керівниками
Говор К.В.
ІІ. Контроль за станом позаурочної виховної роботи
Скласти графік проведення
до
Заступник директора
відкритих виховних годин,
03.09.2018
з НВихР
загальноліцейних заходів та
Дякунчак Н.Я.,
тематики виховних годин
голова МК
на навчальний рік
Говор К.В.

Контроль за виконанням та
дотриманням нормативноправових документів, що
регламентують
освітній
процес ліцею
Контроль за відвідуванням
учнями занять та виявлення
конкретних
причин
пропусків занять

протягом
року

Адміністрація

постійно

Адміністрація,
старший майстер
Чаговець З.М.,
майстри в/н
та кл. керівники

4.

Аналіз
проведених
виховних годин та заходів

протягом
року

5.

Затвердження
планів
виховної
роботи
у
навчальній групі
Перевірка виконання планів
виховної роботи.

до 2 числа
кожного
місяця
щомісяця

Перевірка
ведення
журналів обліку, реєстрації
підсумків організації та
проведення
виховної
роботи з учнями з його
наступним аналізом
Скласти
розклад
№2
роботи гуртків художньої
самодіяльності, технічної
творчості.
Контроль за організацією
гурткової
роботи
та
проведення
моніторингу
зайнятості учнів у гуртках.
Контроль
за
станом
проведення профілактичної
роботи з попередження
правопорушень у групах
Контроль за станом роботи
з
учнями
пільгового
контингенту
Контроль за станом роботи
з попередження дитячого
травматизму та БЖД

раз у
квартал

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.
Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.
Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.
Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Звіти майстрів в/н та
класних
керівників,
вихователя
з
питань
виховної роботи та роботи
соціального педагога
Вивчення стану виховної
роботи
класних
керівників,
які
атестуються.

до
03.09.2018

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.

щомісяця

протягом
року

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.

протягом
року

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.
Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.,
інженер з ОП
Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.

протягом
року
січень,
червень

постійно

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.

14.

Вивчення стану виховної
роботи у групах

грудень,
травень

15.

Відвідування
виховних
годин
та
батьківських
зборів
Контроль за виховною
роботою у гуртожитку

протягом
року

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

2.

3.

4.

протягом
року

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.
Адміністрація
Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.
Адміністрація,
голова профспілки
Рожкова Т.Д.

Контроль
за
станом
протягом
виховної
роботи
та
року
створенням
належних
житлово-побутових
умов
для
проживаючих
у
гуртожитку
Контролювати
стан
до
Заступник директора
працевлаштування
отримання
з НВихР
випускників з числа дітейдовідки
Дякунчак Н.Я.
сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування та
виплати
пільг
згідно
чинного законодавства
Керівництво і контроль за
протягом
Заступник директора
виконанням
обов’язків
року
з НВихР
членами
учнівського
Дякунчак Н.Я.
самоврядування
Відвідування занять гуртків
щотижня
Заступник директора
з метою проведення аналізу
з НВихР
роботи
Дякунчак Н.Я.
Рекомендації та контроль за
щоквартал
Заступник директора
підготовкою матеріалу та
у
з НВихР
випуском ліцейної газети
Дякунчак Н.Я.
ІІІ. Виховна робота з учнівським колективом
3.1. Організаційно-масова робота
Провести
інструктаж
серпеньЗаступник директора
майстрів
виробничого
вересень
з НВихР
навчання,
класних
Дякунчак Н.Я.
керівників,
вихователя,
керівників гуртків, членів
учнівського
самоврядування з питань
виховної роботи з учнями
Провести
перевибори
до
Соціальний педагог
учнівського
05.10.2018
Бондаренко К.О.
самоврядування
Вивчення особових справ
до
Соціальний педагог
учнів, формування банку
21.09.2018
Бондаренко К.О.
даних
про
пільговий
контингент учнів
Організувати роботу Штабу
до
Голова Штабу
профілактики
13.09.2018
профілактики
правопорушень
та
(за окремим
правопорушень
здійснювати роботу
планом)
Дякунчак Н.Я.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Організувати
роботу
гуртків,
секцій
за
розкладом
№2
із
залученням учнів до участі
у них
Забезпечити
проведення
інформаційнопросвітницьких
та
виховних
годин
(за
окремим планом)
Забезпечити
відзначення
ювілейних дат, випуск
стіннівок

до
07.09.2018

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.,
керівники гуртків

протягом
року

Організувати роботу музею
бойової слави ліцею
Організувати огляд-конкурс
«Група
року»
та
скорегувати положення про
проведення
даного
конкурсу
Організувати та провести
місячник вихованості
Організація та проведення
І-го етапу огляду-конкурсу
художньої самодіяльності
серед навчальних груп
«Алло,
ми
шукаємо
таланти»
Підготовка та участь в
обласному огляді-конкурсі
художньої самодіяльності

вересень

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.,
майстри в/н,
кл. керівники
Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.,
майстри в/н,
кл. керівники,
актив груп
Керівник музею
Перва О.С.
Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.

06.03.2019–
03.04.2019
17.10.2018

Організація
спортивномасової роботи

протягом
року

Складання
соціального
паспорту
груп
та
навчального закладу

вересень

Організувати роботу Ради
гуртожитку і спланувати
виховну
роботу
в
гуртожитку
Організувати
чергування
груп в навчальному корпусі

до
27.09.2018
до
07.09.2018

Старший майстер
Чаговець З.М.

Закріпити
ділянки
територій ліцею за групами
для
систематичного
прибирання

вересень

Старший майстер
Чаговець З.М.

протягом
року

до
28.09.2018

грудень

Голова МК
Говор К.В.
Керівники гуртків

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.,
керівники гуртків
Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.
Соціальний педагог
Бондаренко К.О.,
майстри в/н та
класні керівники
Вихователь
Деманова Т.М.

Організувати і провести
загальноліцейні збори учнів
І курсу по обговоренню
питань про внутрішній
розпорядок
в
ліцеї,
дотримання
учнями
Статуту ліцею, про єдині
педагогічні вимоги, про
права і обов’язки учнів та
традиції ліцею
Організувати
проведення
батьківських зборів всіх
курсів навчання

05.09.2018

Директор
Агєєва О.О.,
заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.

у кінці
кожного
семестру

20.

Прийняти
участь
у
обласних
конкурсах,
семінарах,
вебінарах,
педагогічних читаннях.

21.

Організувати зустрічі учнів
з представниками:
Люботинського
МЦСССДМ;
Люботинського
відділу
поліції Харківського ВП
ГУМП
України
у
Харківській області;
служби у справах дітей
Люботинської міської ради;
«Ла Страда-Україна» щодо
проведення
відповідної
роботи з працівниками та
учнями ліцею з питань
протидії торгівлі людьми та
ін.;
з працівниками базових
підприємств та центру
зайнятості,
з
метою
інформування випускників
про робочі місця

згідно
плану
роботи
ХОДА та
НМЦ ПТО
згідно
плану
спільних
заходів

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.,
майстри в/н,
класні керівники
Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.

18.

19.

-

-

-

22.

Створити
інформаційний
банк даних про зайнятість
учнів у позаурочний час

23.

Вивчити умови проживання
важковиховуваних
учнів,
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених батьківського
піклування,
учнів
з
багатодітних,
малозабезпечених
та
неблагонадійних сімей.

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.

(за
окремим
планом )

до
01.10.2018

протягом
року

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.
Соціальний педагог
Бондаренко К.О.,
майстри в/н, кл.
керівники

Оформити інформаційний
стенд щодо дотримання
учнями
дисципліни та
порядку у ліцеї
Організувати
роботу
батьківського комітету

24.

1.
2.

3.

4.

5.
-

7.

8.

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.
ІV. Організація культурно-масової роботи за основними напрямками виховання

25.

6.

вересень

до
28.09.2018

4.1. Громадянське та національно-патріотичне виховання
Провести урочисту лінійку,
03.09.2018
Заступник директора
присвячену початку нового
з НВихР
навчального року
Дякунчак Н.Я.
Організація
проведення
03.09.2018
Методист
першого уроку на тему
Рожкова Т.Д.
«Будуємо
демократичну
країну»
(згідно
рекомендацій
МОН
України)
Організоване відвідування
19.09.2018
Керівник музею
музею бойової слави ліцею
Перва О.С.
учнями І курсу
Виховні години:
Майстри в/н,
кл. керівники
«За мир у всьому світі – це
26.09.2018
значить за життя» до
Міжнародного дня миру
«Історія, традиції та диво
19.12.2018
Майстер в/н
зимового свята» до Дня
Мельник Т.В.,
Святого Миколая (зустріч
кл. керівник
за чашкою чаю)
Каліненко С.Д.
«Україна:
традиції
та
жовтень
Майстри в/н,
сучасність»
кл. керівники
«Подвиги моєї родини» до
жовтень
Майстри в/н,
Дня ветерана
кл. керівники
Книжкові виставки:
протягом
Бібліотекар
до ювілейних, пам’ятних
року
Підченко Л.М.
дат;
до виховних заходів;
за запитом
до предметних тижнів;
до місячника вихованості
«І
в
звуках
пам'ять
08.05.2018
Учні груп ППВ-11,
відгукнеться!»
(вечірПМТЕ-18 майстри в/н,
спогад,
зустріч
із
кл. керівники
ветеранами війни)
Покладання
квітів
до
вересень,
Адміністрація,
пам’ятників
полеглим
листопад,
майстри в/н,
воїнам
грудень,
кл. керівники, учні
лютий,
квітень,
травень
Всеукраїнська
акція
21.11.2018
Бібліотекар
«Запали
свічку»
Підченко Л.М.
вшанування пам’яті жертв
голодоморів.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Провести виховну годину
«Герої
не
вмирають.
Небесній
сотні
присвячується…»
щодо
вшанування
подвигу
Героїв Небесної Сотні та
флешмоб-присвяту
Провести
години
спілкування
до
Дня
Соборності України
Заходи до Шевченківських
днів:
виховні години "На струнах
Кобзаревої душі"
оформлення
тематичних
виставок фото- та архівних
документів;
перегляд
на
загальнонаціональних
та
регіональних
каналах
телебачення
документальних
фільмів
про життя та діяльність
Тараса
Григоровича
Шевченка.
Провести виховні години
До Дня Гідності та Свободи
України
з
переглядом
художніх
та
документальних фільмів
Провести виховні години
до Дня пам’яті героїв Крут
Провести заходи з
відзначення Дня
української писемності та
мови:
тематичні уроки «Рідна
мова – життя духовного
основа»
конкурс ораторського
мистецтва серед
навчальних груп «Лунай,
величне наше слово!»
виховні години «Мужай,
прекрасна наша мово!»
До
Дня
вшанування
учасників бойових дій на
території інших держав
(Афганістан):
- оформлення тематичних
куточків та експозицій в
музеї;
- оформлення книжкової
виставки;

20.02.2019

Майстер в/н
Перва О.С.,
майстер в/н
Яцина С.В.

23.01.2019

Майстри в/н,
кл. керівники

0608.03.2019
березень

Майстри в/н,
кл. керівники
Бібліотекар
Підченко Л.М.

березень

Вихователь
Деманова Т.М.

21.11.2018

Майстри в/н,
кл. керівники

30.01.2019

Майстри в/н,
кл. керівники

0709.11.2018
Викладач
української мови
Викладач
української мови
Майстри в/н,
кл. керівники

лютий

Керівник музею
Перва О.С.

лютий

Бібліотекар
Підченко Л.М.

16.
17.
18.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

- проведення тематичного
13.02.2019
Майстри в/н,
вечора «Афганістан болить
кл. керівники
в моїй душі».
Продовжити роботу гуртка
протягом
Керівник музею
«Патріот»
року
Перва О.С.
Збір
матеріалів
про
постійно
Керівник гуртка
учасників АТО «Пам'ять»
Перва О.С., гуртківці
Надання
шефської
постійно
Майстри в/н,
допомоги
одиноким,
кл. керівники, учні
немічним людям, ветеранам
ліцею.
4.2. Морально-правове виховання
Проведення єдиних днів
щомісяця
Заступник директора
правових знань
останньої
з НВихР
п’ятниці
Дякунчак Н.Я.,
(за
Викладач предмета
окремою
«Основи правових
тематико
знань»
ю)
Гребенюк В.О.,
представник
ювенальної превенції
Чуб А.О.
Виховні години:
«Ввічливість як основа
грудень
Майстри в/н,
вихованості»
кл. керівники
«Толерантність – як її
14.11.2018
Майстри в/н,
досягнути»
до
кл. керівники
Міжнародного
Дня
толерантності
Бесіда «Правила поведінки
вересень
Майстри в/н,
учнів ліцею»
кл. керівники
"Дисциплінованість
–
вересень
Заступник директора
запорука
становлення
з НВихР
кваліфікованого робітника"
Дякунчак Н.Я.
щодо дотримання учнями
правил
поведінки
в
громадських
місцях,
Статуту ліцею, Правил
внутрішнього розпорядку в
гуртожитку.
Зустріч
поколінь
до
01.10.2018
Майстри в/н,
Міжнародного Дня людей
кл. керівники
похилого віку та
Дня
ветерана в Україні
Зустріч
учнів
із
протягом
Заступник директора
представником
Бюро
року
з НВихР
правової
допомоги.
Дякунчак Н.Я.
Проведення правовиховних
заходів
Обласна вікторина (конкурс
жовтеньУчні групи ППВ-11,
рефератів) «Правовий
грудень
кл. керівник
світогляд» в рамках реалізації
Гребенюк В.О.
право-просвітницького
проекту «Я маю право!»

1.
2.

4.3. Превентивне виховання
Розробити спільні заходи з
до
Заступник директора
органами та службами, які
10.09.2018
з НВихР
працюють з неповнолітніми
Дякунчак Н.Я.
Ведення картотеки (обліку
учнів
з
асоціальною
поведінкою)
Зустрічі з лікарями-різних
фахів

протягом
року

Майстри в/н,
кл. керівники

протягом
року

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.,
майстри в/н,
кл. керівники

протягом
року

Майстри в/н,
кл. керівники

протягом
року

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.,
вихователь
Деманова Т.М.,
соціальний педагог
Бондаренко К.О.,
майстри в/н,
кл. керівники

3.

4.

5.

Провести бесіди і виховні
години:
"Підлітки: злочин і кара»,
"Здоровий спосіб життя.
Хто "за?",
Проводити
роботу
по
попередженню
випадків
суїциду серед учнів

6.

«Запобігання
торгівлі
людьми» (представник БО
БФ «Карітас-Харків»)

протягом
року

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.,
майстри в/н,
кл. керівники

7.

Постійний контроль за
відвідуванням занять
учнями, які стоять на
внутрішньоліцейному
обліку.
Здійснювати внутрішній
облік та систематично
інформувати службу у
справах неповнолітніх про
неблагополучні сім’ї та
учнів, схильних до
правопорушення,
бродяжництва.
Круглий
стіл
з
представниками
ювенальної
поліції
"Попередження
правопорушень"
Бесіди «Чи можуть бути

протягом
року

Майстри в/н

постійно

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.

грудень

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.

за окремою

Викладач предмета

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

права без обов’язків?» в
тематикою
«Основи правових
рамках
єдиного
дня
знань»
правових знань
Гребенюк В.О.
Виставка
літератури
в
17.10.2018
Бібліотекар
бібліотеці
до
Підченко Л.М.
Європейського дня проти
торгівлі людьми
Забезпечити виконання
протягом
Майстри в/н,
Державної соціальної
року
кл. керівники
програми протидії торгівлі
людьми на період до 2020
року
4.4. Художньо-естетичне виховання
Провести
анкетування
вересень
Майстри в/н,
учнів з метою виявлення
кл. керівники
уподобань, інтересів, смаків
Залучити учнів до участі у
вересень
Майстри в/н,
гуртках
кл. керівники,
керівники гуртків
Провести осіннє свято «Для
03.10.2018
Учні груп ПМТ-36
тих, чия професія від бога»
та ППВ-10,
до Дня працівників освіти
майстер в/н
Перва О.С.,
майстер в/н
Мельник Т.В.,
Каліненко С.Д.

4.

«Жінко,
ти
завжди
велична!» – святковий захід
до Міжнародного жіночого
дня
Культпоходи у театри та
музеї

07.03.2019

Керівники гуртків
Сухина Т,М.,
Горбунова В.А.

протягом
року

Участь у обласній вікторині
(конкурс
рефератів)
з
історії та культури Франції
в рамках проведення Року
французької
мови
в
Україні.
Перший тур обласного
огляду
художньої
самодіяльності
«Алло,
ми
шукаємо
таланти»
День
першокурсника
«Нумо, першокурсник!»

листопадлютий

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.,
майстри в/н,
кл. керівники
Учнівське
самоврядування
Дякунчак Н.Я.

5.

6.

7.

8.

9.

Ліцейний конкурс «Учень
року»

17.10.2018

Майстри в/н,
кл. керівники,
керівники гуртків

14.11.2018

Майстри в/н,
кл. керівники
І курсів
Майстри в/н,
кл. керівники

лютий

10.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

Місячник вихованості

06.03.2019–
03.04.2019

Голова МК
Говор К.В.,
майстри в/н,
кл. керівники

4.5. Трудове виховання
Організація чергування
протягом
Старший майстер
груп в навчальному корпусі
року
Чаговець З.М.,
майстри в/н,
кл. керівники
Організація підтримки
протягом
Завідуючі кабінетами
санітарного стану в
року
та майстернями
навчальних кабінетах та
майстернях
Проведення
фестивалю
(за
Голова методичної
професій
окремим
комісії залізничного
планом)
профілю
Коваленко Т.В.
Закріпити ділянки
вересень
Старший майстер
територій ліцею за групами
Чаговець З.М.
для систематичного
прибирання
Провести бесіди та виховні
години:
Конкурс "Знавці історії
березень
Майстер в/н
ліцею"
Саприкін О.О.,
кл. керівник
Коваленко Т.В.
«Сучасний ринок праці»
Квітень
Майстри в/н,
кл. керівники
«Можливості неповнолітніх
Червень
Майстри в/н,
на ринку праці»
кл. керівники
Зустріч з працівниками
(за
Заступник директора
базових підприємств та
окремим
з НВихР
центру зайнятості, з метою
планом )
Дякунчак Н.Я.
інформування випускників
про робочі місця міста
Презентація
навчальних
квітень
Заступник директора
груп «Моя професія» (до
з НВихР
Дня відкритих дверей)
Дякунчак Н.Я.,
голови МК
Говор К.В.
Організувати роботу з
протягом
Майстри в/н та
учнями під девізом
року
класні керівники
„Отримав професію приведи товариша"
Забезпечити
знайомство
протягом
Старший майстер
учнів із залізничними депо
року
Чаговець З.М.
області для знайомства з
передовим
трудовим
досвідом
Екскурсія
до
музею
протягом
Старший майстер
Південної залізниці
року
Чаговець З.М.,
майстри в/н,
кл. керівники

12.

13.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Зустрічі з представниками
вищих навчальних закладів
з
метою
подальшого
навчання
випускників
ліцею
Створення
проекту
«Сходинками до професії»

протягом
року

Адміністрація,
майстри в/н

жовтеньтравень

Майстер в/н
Яловенко Ю.К.,
учні групи ПМТЕ-17
4.6. Екологічне виховання
Озеленення території ліцею
протягом
Майстри в/н,
та гуртожитку
року
кл. керівники,
вихователь
Деманова Т.М.
Провести пам'ятні заходи з
нагоди
33-ї
річниці
Чорнобильської
24.04.2019
Майстри в/н,
катастрофи:
кл. керівники
вечір
пам'яті
«Земля,
обпалена полином»
тематична
виставка
квітень
Бібліотекар
літератури
та
Підченко Л.М.
фотоматеріалів
Провести акцію «Посади
квітень
Майстри в/н,
дерево»
кл. керівники
Взяти участь у суботниках
за окремим
Адміністрація
місцевого значення
планом
Взяти участь в екологічній
квітень
Адміністрація,
акції «За чисте довкілля»
Майстри в/н,
кл. керівники
Обласний
краєзнавчий
жовтеньУчні групи ППВ-12,
проект «Моя земля – земля
грудень
майстер в/н
моїх батьків»
Янко Т.М.,
кл. керівник
Коваленко С.І.
Провести бесіди та виховні
години:
«Нехай земля квітує всюди
квітень
Майстри в/н,
–
природу
збережімо,
кл. керівники
люди!»
V. Фізична підготовка, формування здорового способу життя

1.

2.

3.

Створення наказів про
дотримання
вимог
з
охорони праці, ведення
журналів
з
безпеки
життєдіяльності
Проведення
вступних
інструктажів з БЖД з
учнями

вересень

Інженер з ОП
Гаврилюк Н.А.

вересень

Майстри в/н

Організувати
спортивних секцій

вересень

Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.

роботу

Створити та організувати
роботу спеціальної
медичної групи

4.

Продовжити роботу по
впровадженню
концептуальних положень
«Школи
сприяння
здоров’ю»
Спортивні змагання до Дня
Здоров’я

5.

6.

Проведення
спортивних
змагань
з
футболу,
баскетболу,
настільного
тенісу, волейболу, шахів,
шашок
Участь у міських та
обласних змаганнях

7.

8.
9.

10.

11.

12.

-

13.

14.

згідно
плану

протягом
року

вересень
(за
окремим
планом)
протягом
року
(за
окремим
планом)
протягом
року

Військово-спортивне свято
«Захисник
України
та
козацької
честі»,
присвячене
Дню
українського козацтва та
Дню захисника України
Втілення фізкультхвилинок
на уроках теоретичного
навчання та фізкультпауза
на виробничому навчанні

10.10.2018

Підвищувати якість уроків
фізичного
виховання,
контролювати відвідування
їх учнями

протягом
року

З метою підвищення ролі в
житті юнака служби в
Збройних Силах України
провести зустрічі:
з
працівниками
військкомату;
з
випускниками,
які
перебувають
в
лавах
Збройних Сил
«Курити
–
здоров’ю
шкодити!» до Всесвітнього
дня без тютюну
«Скажемо
«НІ!»
туберкульозу»
до
Всесвітнього дня боротьби

протягом
року

06.12.2018

Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.,
майстри в/н,
кл. керівники
Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.,
майстри в/н,
кл. керівники
Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.
Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.
Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.
Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.

Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.,
майстри в/н,
викладачі
Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.,
майстри в/н,
кл. керівники
Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.,
керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.,
майстри в/н,
кл. керівники

30.05.2019

Майстри в/н,
кл. керівники

20.03.2019

Майстри в/н,
кл. керівники

15.

16.

17.
18.

19.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

з туберкульозом
Формування
навичок
05.12.2018
Майстри в/н,
безпечної
поведінки
в
кл. керівники
умовах поширення ВІЛінфекції в суспільстві
Інформаційна хвилинка:
12.09.2018
Майстри в/н,
«Життя на кінчику
кл. керівники
цигарки", ознайомлення з
наказом по ліцею
Виховні
години
з
26.09.2018
Майстри в/н,
профілактики пияцтва
кл. керівники
Зустріч
учнів
із
протягом
Заступник директора
представником
Фонду
року
з НВихР
рятування дітей та підлітків
Дякунчак Н.Я.
України від наркотиків.
Профілактика наркотичної
залежності
та вживання
психотропних речовин і
прекурсорів
Проведення акцій щодо
протягом
Учнівське
здорового способу життя
року
самоврядування
VІ. Індивідуальна робота з учнями
Вивчення індивідуальних
вересень
Майстри в/н,
особливостей учнів (анкети,
кл. керівники
тести, особові справи)
Оформлення соціальних
вересень
Соціальний педагог
паспортів груп, ліцею
Бондаренко К.О.,
майстри в/н,
кл. керівники
Систематичний контроль за
постійно
Адміністрація,
відвідуванням занять
майстри в/н,
учнями
кл. керівники
Виявлення
і
допомога
протягом
Адміністрація,
неблагонадійним сім’ям
року
майстри в/н,
кл. керівники
Вивчення
соціального
протягом
Майстри в/н,
оточення
учнів,
умов
року
кл. керівники
проживання в гуртожитку,
мікроклімату в сім’ях
Організація педагогічного
протягом
Соціальний педагог
патронажу
за
дітьмироку
Бондаренко К.О.
сиротами та дітьми, які
залишились без піклування
батьків і осіб з їх числа
Індивідуальна робота з
учнями, схильними до
правопорушень
Операція „Сім’я‖.
Складання актів
обстеження житловопобутових умов родин

протягом
року

двічі на рік

Заступник директора
з НВихР
Дякунчак Н.Я.,
майстри в/н,
кл. керівники
Майстри в/н,
кл. керівники

9.
10.

11.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

дітей певних категорій .
Операція „Підліток‖. РейдвересеньМайстри в/н,
перевірка умов проживання
жовтень
кл. керівники
учнів, схильних до
до
Заступник директора з
правопорушень, складання
25.09.2018
НВихР
актів. Встановлення
Дякунчак Н.Я.
контакту з ювенальною
поліцією.
Індивідуальні бесіди з
за
Адміністрація
учнями
потребою
VІІ. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання)
Організувати
роботу
протягом
Заступник директора
батьківських комітетів у
року
з НВихР
навчальних групах
Дякунчак Н.Я.,
майстри в/н,
кл. керівники
Провести
загальні
03.09.2018
Адміністрація
батьківські збори
Активізувати
роботу
з
І, ІІ
Майстри в/н,
батьками учнів (проведення
семестри
кл. керівники
батьківських
зборів,
протягом
індивідуальна робота)
року
Зустріч
батьків
з
протягом
Заступник директора
працівниками ювенальної
року
з НВихР
поліції з метою здійснення
Дякунчак Н.Я.
правової освіти
Організувати
роботу
протягом
Заступник директора
батьківського всеобучу
року
з НВихР
(за
Дякунчак Н.Я.
окремим
планом)
Здійснювати
постійний
протягом
Заступник директора
контроль
над
року
з НВихР
неблагополучними сім’ями
Дякунчак Н.Я.
Робота з питань підготовки
протягом
Соціальний педагог
молоді до шлюбу та
року
Бондаренко К.О.
батьківства
(бесіди,
тренінги)
Викликати на співбесіди
протягом
Майстри в/н та
батьків учнів, які не
року
класні керівники
встигають у навчанні, або
мають пропуски занять без
поважних
причин
чи
порушують Статут ліцею,
Правила проживання у
гуртожитку тощо.
Провести батьківські збори
в групах:
Права дитини в сім’ї. Стилі
грудень
1 курс
виховання дітей у сім’ї.
Відповідальність батьків за
грудень
2 курс
дітей.
Здоровий спосіб життя –
грудень
3 курс
здорова сім’я.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
-

Система захисту прав дітей
грудень
1-4 курс
в Україні.
VІІІ. Робота в гуртожитку
Створити належні умови
серпеньАдміністрація,
для проживання та
вересень
комендант
відпочинку в гуртожитку
Рогатіна П.О.
ліцею
Систематичне проведення
1раз на
Вихователь
санітарних днів
тиждень
Деманова Т.М.
Залучення учнів-мешканців
постійно
Вихователь
гуртожитку до занять у
Деманова Т.М.
гуртках та спортивних
секціях
Підготувати та провести
протягом
Вихователь
конкурс на кращу кімнату
року
Деманова Т.М.,
Рада гуртожитку
Систематично вести:
постійно
Вихователь
Деманова Т.М.,
щоденник педагогічних
Рада гуртожитку
спостережень (проведення
анкетувань, тестувань);
особові картки учнів
Контроль за
постійно
Вихователь
самопідготовкою учнів
Деманова Т.М.
Регулярні рейдові
протягом
Адміністрація,
перевірки стану
року
вихователь
проживання учнів у
Деманова Т.М.
гуртожитку
Організація і проведення
протягом
Вихователь
виховних та
року
Деманова Т.М.
просвітницьких заходів
Випуск вітальних листівок
протягом
Вихователь
року
Деманова Т.М.,
редколегія
Організація та проведення
протягом
Вихователь
свят
року
Деманова Т.М.
Проводити засідання Ради
1раз на
Вихователь
гуртожитку
місяць
Деманова Т.М.,
(за
Рада гуртожитку
окремим
планом)
Здійснювати контроль за
постійно
Вихователь
харчуванням учнів
Деманова Т.М.
Активізувати роботу в
протягом
Заступник директора
гуртожитку
з
питань
року
з НВихР
пропаганди
здорового
Дякунчак Н.Я.,
способу
життя
та
вихователь
профілактики
Деманова Т.М.,
правопорушень
Рада гуртожитку
Зустрічі з батьками, бесіди:
«У сімейному колі;
«Поведінка і моральна
свідомість підлітка»;
«Задачі батьків по

протягом
року

Вихователь
Деманова Т.М.

-

1.

2.

3.

4.
5.

6.

вихованню дітей в сім’ї»;
«Мати – символ добра на
Землі»;
«Не благополучна сім’я, як
фактор дисгармонійного
розвитку дитини»
ІX. Учнівське самоврядування
Вибори органів учнівського
до
Майстри в/н,
самоврядування
в
09.09.2018
кл. керівники
навчальних групах
Організувати
роботу
протягом
Заступник директора
учнівського
року
з НВихР
самоврядування
Дякунчак Н.Я.,
соціальний педагог
Бондаренко К.О.
Проводити засідання
2 середа
Заступник директора
старост та учнівського
місяця
з НВихР
самоврядування з метою
Дякунчак Н.Я.,
участі учнівських
соціальний педагог
колективів у житті ліцею
Бондаренко К.О.
Проводити засідання рад та 1 раз на місяць
Соціальний педагог
секторів
(за окремим
Бондаренко К.О.
планом)
Організувати
випуск
Майстри в/н,
стіннівок
до
свят,
протягом
кл. керівники
ювілейних дат
року
соціальний педагог
Проводити тематичні акції
протягом
Бондаренко
К.О., актив
року
груп

7.

8.

9.

10.

Участь
президента
учнівського
самоврядування в обласних
зборах лідерів ЗП(ПТ)О.
Написання статті у обласну
газету
«Вісник
самоврядування».
Звітувати
про
роботу
учнівського
самоврядування.

згідно
плану
роботи
НМЦ ПТО
січень 2019

Президент
учнівського
самоврядування

кожного
семестру та
в кінці
навчального
року

Президент учнівського
самоврядування

Створити відеопривітання
педагогічного колективу з
нагоди Дня працівників
освіти

до
05.10.2018

Соціальний педагог
Бондаренко К.О.,
президент учнівського
самоврядування

Президент
учнівського
самоврядування

VІ. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА
№

1

Найменування заходу

Термін
виконання

Відповідальний

1. Організаційно-навчальна робота
Планування навчального
До
Керівник фізичного
процесу з фізичної культури
19.09.2018
виховання , викладач

Відмітка
про
виконання

2

Провести вибори фізоргів
навчальних груп

До
08.09.2018

3

Організувати і провести
звітно-виробничі збори
колективу фізичної культури
(КФК)
Проводити щомісячно
засідання ради КФК

До
15.10.2018

Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.
Рада колективу
фізичної культури

Щомісячно,
за планом
КФК
Протягом
року

Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.
Рада колективу
фізичної культури

протягом
року

Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.

Протягом
року

Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

Організувати заняття для
підвищення практичних
навичок у проведенні
виробничої гімнастики
Оновлення інструктивних та
інформаційних стендів
Проведення спортивних
позаурочних заходів та
зустрічей з відомими
спортсменами

2. Методична робота
Участь у роботі обласних
згідно
Керівник фізичного
семінарів-практикумів, шкіл
плану
виховання
передового педагогічного
роботи
Сидоренко С.О.
досвіду
НМЦ ПТО
Участь у роботі методичної
згідно
Керівник фізичного
комісії викладачів
плану
виховання
загальнопрофесійної та
Сидоренко С.О.,
загальноосвітньої підготовки
викладач
Поповнення інформаційноПротягом
Керівник фізичного
методичного забезпечення
року
виховання
предмета «Фізична культура»
Сидоренко С.О.,
в програмі FrontPage
викладач
Створення методичних
Протягом
Керівник фізичного
розробок уроків та
року
виховання
позаурочних заходів
Сидоренко С.О.,
викладач
Ознайомлення з
протягом
Керівник фізичного
інформаційними джерелами
року
виховання
(фахові видання)
Сидоренко С.О.,
викладач
Розробка уроків теоретичного
Протягом
Керівник фізичного
навчання з предмета
року
виховання Сидоренко
«Фізична культура»
С.О. викладач
3. Фізкультурно-масова робота
Керівник фізичного
Організувати і проводити
До
виховання
Сидоренко С.О.,
роботу спортивних секцій
08.09.2018
викладач

2

Скорегувати Положення про
змагання і календарний план
проведення спартакіади
«Здоров’я» серед учнів ліцею

До
08.09.2018

Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.,
викладач

3

4

5

1

2

3

4

5.

1

2

3

4

Сформувати збірні команди
ліцею з різних видів спорту та
участь в змаганнях обласної
Спартакіади «Спорт протягом
життя»
Організувати та проводити
спортивні змагання, свята
Забезпечити участь в
змаганнях серед навчальних
закладів міста Люботина

До
15.09.2018

Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.

Згідно
календарю
спартакіади

Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.,
оргкомітет
Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.,
викладач

Згідно
календаря
міського
центру
фізичного
здоров’я
населення
«Спорт для
всіх»
4. Фізкультурно-оздоровча робота
Провести День здоров’я,
Вересень
Керівник фізичного
Олімпійський день
2018 року,
виховання
червень
Сидоренко С.О.,
2019 року
оргкомітет
Організувати та забезпечити
До
Керівник фізичного
роботу з учнями, віднесеними
13.10.2018
виховання
за станом здоров’я до
Сидоренко С.О.,
спеціальної медичної групи
викладач
Організувати та проводити
щомісяця
Рада КФК
профілактичні бесіди циклу «
За здоровий спосіб життя»
Забезпечити проведення
щоденно
Рада КФК,
оздоровчих заходів у
Рада гуртожитку
гуртожитку
Провести туристичний похід
20-22.06.
Керівник фізичного
«Стежками рідного краю»
2019
виховання
Сидоренко С.О.
5. Фінансово-господарська діяльність
Підтримувати матеріальноПостійно
Керівник фізичного
спортивну базу в належному
виховання
стані
Сидоренко С.О.,
викладач
Придбати спортивний
За
Директор Агєєва
інвентар
кошторисом
О.О.,
керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.
Здійснювати технічне
Постійно
Керівник фізичного
обслуговування
виховання
тренажерного залу
Сидоренко С.О.,
викладач
Встановити додатково
на початок
Керівник фізичного
спортивне обладнання на
навчального
виховання
спортивному майданчику
року
Сидоренко С.О.,
Завідуючий

5

Фарбування підлоги
спортивної зали

29-30.06.
2018

господарством
Керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.

VІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ
№

Найменування заходу

1

Контроль за веденням
викладачами та майстрами
виробничого навчання
журналів обліку теоретичного
навчання та виробничого
навчання:
- відповідність інструкції
ведення журналів
- накопиченість оцінок,
частота опитування
- відповідність дат
проведення уроків і розкладу
- виконання навчальних
планів і програм
Контроль за веденням
журналів класних керівників,
майстрів виробничого
навчання:
- аналіз планів виховної
роботи в навчальних групах
- стан виконання Закону
України «Про мову»
- своєчасність виконання
запланованих заходів
- відповідність вимогам до
ведення журналів
Контроль за
взаємовідвідування уроків:
- частота відвідування
- якість та глибина аналізу
відвіданих уроків
- робота викладачів над
особистою методичною
темою
- позитивні знахідки
- ефективний досвід
викладача
Контроль за веденням
протоколів засідань
методичних комісій:
- виконання планів роботи
- якість протоколів засідань
Контроль за проведенням
уроків, лабораторно-

2

3

4

5

Термін
виконання

Відповідальний
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.

2 рази на
семестр
1 раз на
місяць
1 раз на
тиждень

1 раз на
місяць

Заст. директора з
НВихР
Дякунчак Н.Я.

1 раз на
семестр
(січень,
травень)

Голови методичних
комісій

1 раз на
семестр
(січень,
червень)

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
методист Рожкова
Т.Д.

Протягом
навчального

Адміністрація, голови
методичних комісій

Відмітка
про
виконання

6

7

8

9

10

11

практичних занять:
- наявність плану уроку
- відповідність матеріалів
уроку плану уроку
- комп’ютеризація
навчального процесу
- використання різних форм
та методів
- міжпредметні зв’язки
- якість знань учнів
Контроль за проведенням
засідань методичних комісій:
- явка педагогічних
працівників
- підготовка запланованих
питань
Контроль за проведенням
виховних заходів:
- якість підготовки і
проведення виховних заходів
- присутність учнів
- виховний потенціал заходів
- зв'язок з майбутньою
професією
Контроль за роботою гуртків:
- відвідування учнями
засідань гуртка
- виконання планів роботи
- ефективність проведеної
роботи
Контроль за роботою
кабінетів та лабораторій:
- виконання планів роботи
- оновлення навчальної бази з
предметів
- додержання правил безпеки
- справність приладів та
обладнання
- справність меблів
Контроль за роботою
навчальних майстерень:
- наявність методичного
забезпечення
- виконання програм
виробничого навчання
- додержання правил техніки
безпеки
- зв'язок майстрів
виробничого навчання з
методичними комісіями
професійного спрямування
Контроль за проведенням
консультацій та додаткових
занять:

року

1 раз на
місяць

Адміністрація

1 раз на
місяць

Заст. директора з
НВихР
Дякунчак Н.Я.

2 на рік
(лютий,
червень)

Заст. директора з
НВихР
Дякунчак Н.Я.

2 на рік
(січень,
червень)

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
методист Рожкова
Т.Д.

2 на рік
(січень,
червень)

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
методист Рожкова
Т.Д.

Щомісяця

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
методист Рожкова Т.Д.

12

13

14

15

- відвідування учнями
- якість проведення
- результативність
проведення
- облік роботи
Контроль за навчальноплануючою документацією:
- відповідність навчальноплануючої документації
навчальним планам
- наявність документації
державною мовою
Контроль за методичним
забезпеченням поточного та
підсумкового контролів знань
учнів:
- наявність матеріалів до
планів уроків відповідно до
поурочно-тематичних планів
- наявність матеріалів
державною мовою
- завдання диференційованого
та індивідуального характеру
для оцінювання навчальних
досягнень учнів для
поточного контролю
- наявність варіантів
обов’язкових контрольних
робіт та тематичних атестацій
відповідно до критеріїв
оцінювання навчальних
досягнень учнів
Контроль за зберіганням
контрольних, атестаційних,
лабораторних, практичних
робіт:
- дотримання вимог
орфографічного та
графічного режимів
- дотримання вимого
оформлення робіт
- своєчасна перевірка робіт
викладачем
- вимоги до зберігання
Контроль за проведенням
комплексних кваліфікаційних
завдань:
- наявність затверджених
пакетів комплексних
кваліфікаційних завдань з
професій
- матеріально-технічне
забезпечення виконання
комплексних завдань

До
15.09.2018

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
методист Рожкова Т.Д.,
голови методичних
комісій

Травень
2019 року

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
методист Рожкова
Т.Д.

За 2 тижні
до
проведення

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.

16

17

18

19

20

21

Контроль виконанням звітів з
виробничої практики на
виробництві (щоденники):
- наявність та якість звітів
учнів
- дотримання орфографічного
та графічного режимів
Контроль за проведенням
відкритих уроків
теоретичного та виробничого
навчання:
- виконання графіку
проведення та підготовки до
них
- розгорнутий поурочний
план-конспект або методична
розробка
- зв'язок з індивідуальною
методичною темою та
єдиною методичною темою
ліцею
Контроль за проведенням
державної підсумкової та
державної кваліфікаційної
атестацій:
- додержання вимог до
організації та проведення
атестацій
- якість знань учнів
- матеріально-методичне
забезпечення атестацій
Контроль з проведенням
засідань Шкіл молодого
викладача та майстра:
- наявність планів роботи
- ефективність проведення
засідань
- зразки методичної
документації до уроків
Контроль на відвідуванням
учнями уроків:
- виявлення учнів, які
запізнилися на 1-й урок
- виявлення причин
відсутності учнів на уроках
- проведення заходів
виховного характеру щодо
запобігання запізнень та
пропусків занять
Контроль за санітарним
станом кабінетів,
лабораторій, майстерень,
території ліцею:
- якість прибирання та

За графіком
навчального
процесу
(після
закінчення
виробничої
практики)
За графіком

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
методист Рожкова Т.Д.,
голови методичних
комісій

Другий
семестр
навчального
року

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
методист
Рожкова Т.Д.

За графіком

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.

Щоденно

Заст. директора з
НВихР
Дякунчак Н.Я.,
старший майстер
Чаговець З.М.

Щоденно

Завідуючий
господарством

чергування
- додержання санітарногігієнічного режиму уроків
- наявність та справність
меблів
VІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА
№

Найменування заходу

Термін
виконання

Відповідальний

згідно
графіка
проведенн
я
вересень,
січень,
червень
І п’ятниця
місяця

Директор Агєєва О.О.

1

Провести засідання
педагогічної ради ліцею

2

Провести засідання
методичної ради ліцею

3

Провести інструктивнометодичні наради з
викладачами, майстрами
виробничого навчання,
класними керівниками

4

Організувати роботу
методичних комісій

За
графіком

5

Організувати роботу
методичного кабінету

6

Організувати роботу постійно
діючого семінару-практикуму
для педагогічних працівників

протягом
року
згідно
плану
роботи
кабінету
ІІІ
п’ятниця
жовтень,
лютий,
квітень

7

Провести заняття школи
передового досвіду

8

Провести науково-методичну
конференцію

9

Провести педагогічні читання

10

Вивчити та узагальнити досвід
роботи педагогічних
працівників

ІІІ п’ятниця
листопад,
лютий,
квітень
ІІІ п’ятниця
січень

ІІІ
п’ятниця
травень
Протягом
року

Директор Агєєва О.О.
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
заст. директора з
НВихР
Дякунчак Н.Я.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
методист Рожкова Т.Д.
Методист Рожкова
Т.Д.,
голови методичних
комісій
Методист Рожкова
Т.Д.

Методист Рожкова
Т.Д.

Методист Рожкова
Т.Д.
Директор Агєєва О.О.,
методист Рожкова Т.Д.
Директор Агєєва О.О.,
методист Рожкова Т.Д.
Методист Рожкова Т.Д.,
голови методичних
комісій

Відмітка
про
виконання

11

12

13

14

15

16

14

Організувати проведення
індивідуальних та групових
консультацій для педагогічних
працівників
Забезпечити умови для
проведення самоосвітньої
діяльності педагогічних
працівників та індивідуальної
методичної роботи
Організувати наставництво
для молодих педагогів
(закріплення, планування
роботи, проведення школи
молодого педагога)
Організувати роботу щодо
проведення відкритих уроків,
взаємовідвідування уроків
Забезпечити проведення
моніторингових досліджень
рівня професійної
компетентності педагогічних
працівників
Надати методичну та
консультативну допомогу
щодо розробки навчальноплануючої документації
викладачів та майстрів
виробничого навчання
Скласти Єдиний план
методичної роботи на
навчальний рік

за
окремим
планомграфіком
Постійно

Методист Рожкова
Т.Д.

Постійно

Методист Рожкова
Т.Д.

Постійно
за
графіком
січень,
червень

Методист Рожкова
Т.Д.

до
10.09.2018

Методист Рожкова
Т.Д.,
голови методичних
комісій

до
15.09.2018

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
заст. директора з
НВихР
Дякунчак Н.Я.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
методист Рожкова
Т.Д.,
голови методичних
комісій
Методист Рожкова
Т.Д.,
голови методичних
комісій

15

Організувати і провести
комплекс заходів щодо
діагностики навчальних
досягнень учнів з предметів
загальноосвітньої, загально
професійної, професійнотеоретичної та професійнопрактичної підготовки

вересень,
грудень,
квітень

16

Створити умови для вивчення
педагогічними працівниками
сучасних педагогічних і
виробничих технологій,
обладнання, техніки

постійно

Методист Рожкова
Т.Д.

Методист Рожкова
Т.Д.

Адміністрація,
методист Рожкова Т.Д.
Демченко І.М.
бібліотекар
Підченко Л.М.

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

Організувати роботу з
обдарованими учнями,
забезпечити участь в обласних
олімпіадах, конкурсах фахової
майстерності
Проводити аналіз участі
педагогічних працівників
ліцею у методичній роботі,
розробити інформаційнометодичний супровід цієї
роботи
Забезпечити інформаційний
супровід атестації
педагогічних працівників
Організувати проведення
Декади загальноосвітніх
предметів, Тижнів професій,
Тижня охорони праці
Організувати проведення
конкурсів фахової
майстерності з професій:
- «Кращий слюсар з ремонту
рухомого складу»
- «Кращий квитковий касир »
- «Кращий провідник
пасажирського вагону»
- «Кращий помічник»
Організувати виставку-огляд
методичних розробок
педагогічних працівників

Протягом
року

Методист Рожкова
Т.Д.

За І
семестр,
за
навчальни
й рік

Адміністрація,
методист Рожкова Т.Д.

за планом
роботи
атестаційн
ої комісії
За планом

Голова атестаційної
комісії Агєєва О.О.,
секретар атестаційної
комісії
Методист Рожкова
Т.Д.,
голови методичних
комісій
Методист Рожкова
Т.Д.,
голови методичних
комісій, викладачі

За планом

Методист Рожкова
Т.Д.,
голови методичних
комісій
Педагогічний бенефіс
01Методист Рожкова
«Майстер своєї справи
15.02.2019
Т.Д., голови
методичних комісій
Провести огляд-конкурс на
10Методист Рожкова
кращий дидактичний матеріал
20.04.2019
Т.Д., викладачі
РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
І. Організаційна робота
Провести анкетування
Травень
Методист Рожкова
педагогічних працівників з
2018 року
Т.Д.
метою визначення рівня
професійної компетентності,
запитів, потреб
На основі аналізу
Вересень
Методист Рожкова
діагностичних карт скласти
2018 року
Т.Д.
план надання адресної
допомоги за індивідуальними
запитами педагогів
Створити довідниковоСерпеньБібліотекар
інформаційний фонд
вересень
Підченко Л.М.,
методичних матеріалів,
2018 року
методист Рожкова Т.Д.
літератури з єдиної
методичної теми
2030.05.2019

4

5

6

7

8

9

Зосередити в методичному
кабінеті плануючу
документацію на 2018/2019
навчальний рік:
- план роботи ЛПЛЗТ на
навчальний рік;
- план роботи педагогічної
ради;
- плани роботи методичних
комісій;
- плани роботи шкіл
молодого майстра, викладача;
- план проведення
інструктивно-методичних
нарад;
- плани проведення
семінарів, конференцій,
педагогічних читань тощо
Організувати проведення
заходів щодо підвищення
педагогічної майстерності:
- семінарів-практикумів,
проблемних семінарів;
- шкіл молодого майстра,
викладача;
- індивідуальних і групових
консультацій
Організувати і провести
педагогічні читання і науковопрактичну конференцію
Надавати індивідуальну
допомогу викладачам та
майстрам виробничого
навчання у доборі літератури
та інших матеріалів для
проведення уроків, відкритих
уроків, позаурочних заходів,
для самоосвіти
Організувати службу науковотехнічної педагогічної
інформації

Вересень
2018 року

Методист Рожкова Т.Д.

постійно

Методист Рожкова Т.Д.,
голови методичних
комісій

січень,
червень

Методист Рожкова Т.Д.,
голови методичних
комісій
Бібліотекар
Підченко Л.М.,
методист Рожкова Т.Д.

Організовувати виставки
нових надходжень літератури,
тематичні виставки, виставки
за підсумками роботи:
- кращих наочних
посібників і методичних
матеріалів КМЗ;
- кращих методичних
розробок з окремих тем,
уроків;
- кращих творчих робіт
учнів

постійно

Постійно

за
окремим
планом

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л., бібліотекар
Підченко Л.М.,
методист Рожкова Т.Д.

Методист Рожкова
Т.Д.,
голови методичних
комісій,
бібліотекар
Підченко Л.М.

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Взяти участь у підготовці і
проведенні атестації
педагогічних працівників
Організувати
взаємовідвідування уроків

жовтень березень
протягом
року

Методист Рожкова Т.Д.,
голови методичних
комісій
Методист Рожкова Т.Д.

Надавати допомогу
постійно
Методист Рожкова Т.Д.
педагогічним працівникам у
роботі із самоосвіти,
індивідуальній методичній
роботі, при написанні
доповідей, рефератів,
розробок
ІІ. Аналітико-методична робота
Проводити психологопостійно
Методист Рожкова Т.Д.
педагогічні спостереження за
динамікою педагогічної
майстерності педагогічних
працівників
Надати методичну допомогу у
до
Методист Рожкова Т.Д.,
розробці поурочно30.09.2018
голови методичних
тематичних планів, робочих
комісій
програм, узагальнити
пропозиції методичних
комісій щодо вдосконалення
навчально-плануючої
документації
Організувати та проводити
Вересень,
Методист Рожкова Т.Д.
навчання молодих майстрів
жовтень
виробничого навчання та
2018 року
викладачів щодо вивчення
методики теоретичного та
виробничого навчання,
методики виховної роботи,
педагогіки і психології
Забезпечити індивідуальний
постійно
Методист Рожкова Т.Д.
підхід в наданні методичної
допомоги з питань самоосвіти
педагогічним працівникам
Організувати наставництво з
постійно
Методист Рожкова Т.Д.
надання адресної допомоги
педагогічним працівникам
Надавати допомогу головам
постійно
Методист Рожкова Т.Д.
методичних комісій щодо
проведення засідань та
семінарів-практикумів
Надавати допомогу
постійно
Методист Рожкова Т.Д.
викладачам і майстрам в/н в
підготовці, проведенні і
обговоренні відкритих уроків
Створювати зразки плануючої
Вересень
Методист Рожкова Т.Д.,
документації для різних
2018 року
голови методичних
категорій педагогічних
комісій
працівників

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Забезпечити інформаційноза
Методист Рожкова Т.Д.
методичний супровід ліцейних
потребою
конкурсів, оглядів тощо
Скласти анотації на доповіді
постійно
Методист Рожкова Т.Д.,
педагогічних читань,
бібліотекар Підченко
конференцій; скласти переліки
Л.М.
рекомендованої літератури для
самоосвіти, нових надходжень
науково-педагогічної,
методичної літератури
Надавати допомогу щодо
за
Методист Рожкова Т.Д.
вдосконалення КМЗ предметів
потребою
та професій в програмі
FrontPage
Надавати консультативнопротягом
Методист Рожкова Т.Д.,
методичну допомогу
року
голови методичних
педагогічним працівникам
комісій
ліцею щодо моніторингу:
- змісту навчання й
виховання;
- рівня навчальних
досягнень учнів;
- освітньо-кваліфікаційного
рівня педагогічних
працівників;
- інформаційного
забезпечення тощо
ІІІ. Вивчення, узагальнення і запровадження передового педагогічного і
виробничого досвіду
Надавати методичну допомогу
постійно
Методист Рожкова Т.Д.,
у вивченні та узагальненні
голови методичних
педагогічного досвіду кращих
комісій
викладачів, майстрів
виробничого навчання
Створити куточок передового
Вересень
Методист Рожкова Т.Д.
досвіду спільно з головами
2018 року
методичних комісій
Надати допомогу методичним
Листопад
Методист Рожкова Т.Д. .
комісія в організації Днів
2018 року
фахівця
З метою підвищення
Грудень
Методист Рожкова Т.Д.,
ефективності пропаганди ППД
2018 року,
голови методичних
практикувати проведення
квітень
комісій
«Вернісажу педагогічних ідей»:
2019 року
- майстер-класів;
- методичних панорам
Надавати допомогу
постійно
Методист Рожкова Т.Д.
педагогічним працівникам з
питань вивчення інноваційних
педагогічних і виробничих
технологій
Сприяти організації творчих
постійно
Методист Рожкова Т.Д.
відряджень педагогів з
вивчення досвіду роботи колег

ІХ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
№

Найменування заходу

1

Скласти графік підвищення
кваліфікації педагогічних
працівників на 2018/2019
навчальний рік
Провести діагностування з
метою вивчення
інформаційних запитів
педагогічних працівників
Забезпечити участь
педагогічних працівників всіх
категорій у роботі обласних
семінарів-практикумів, шкіл
передового досвіду, обласних
конкурсів

2

3

4

Створити умови для участі
педагогічних працівників у
колективних формах
методичної роботи

Організувати стажування
майстрів виробничого навчання
на лінійних підрозділах базових
підприємств у 2018/2019 н. р.:
Змій Н.І.
Кропивки Н.І.
Мельник Т.В.
Саакян Л.Є.
Саприкіна О.О.
Яцини С.В.
6
Забезпечити навчання на
курсах підвищення
кваліфікації при ХАНО,
ДВНЗ «Університеті
менеджменту освіти» НАПН
України УІПА та
Білоцерківському інституті
неперервної професійної
освіти у 2018/2019 н. р.
таких педагогічних
працівників:
- викладачів –
Чаговець З.М.
Агєєва О.О.
Говор К.В.
Родченко О.Л.
5

Термін
виконання
вересень

Вересень
2018 року,
січень 2019
року
за планом
НМЦ ПТО
у
Харківській
області
за єдиним
планом
методичної
роботи

протягом
року згідно
графіку
стажування

протягом
року
згідно
графіків
проведення
курсів

Відповідальний
Методист Рожкова Т.Д.

Бібліотекар
Підченко Л.М.
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
заст. директора з НВихР
Дякунчак Н.Я.,
старший майстер
Чаговець З.М..
методист Рожкова Т.Д..
Директор Агєєва О.О.,
заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
заст. директора з НВихР
Дякунчак Н.Я.,
старший майстер
Чаговець З.М.,
методист Рожкова Т.Д.
Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.

Директор Агєєва О.О.,
заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
методист Рожкова Т.Д.

Відмітка про
виконання

7

8

9

10

11

12

13

Дякунчак Н.Я.
Рожкова Т.Д.
- майстра виробничого
навчання – Змій Н.І.
вихователя - Деманової Т.М.
Реалізувати заходи щодо
самоосвітньої діяльності
кожного педагога ліцею
(планування роботи, надання
методичної допомоги в
організації, моніторинг
результативності)
Організувати надання
методичної допомоги при
роботі над індивідуальною
методичною темою, при
написанні методичних
розробок тем і уроків, при
проведенні відкритих уроків
Забезпечити проведення
комплексу заходів з атестації
педагогічних працівників
ліцею
Провести у 2018/2019 н. р.
чергову атестацію наступних
педагогічних працівників:
- викладачів –
Агєєвої О.О.
Коваленко Т.В.
Рожкової Т.Д.
- майстрів виробничого
навчання Кропивки Н.І.
Мельник Т.В.
Первої О.С.
- вихователя гуртожитку –
Деманової Т.М.
Підготовка матеріалів
педагогічних працівників до
атестаційної комісії ІІІ рівня
при Департаменті освіти і
науки Харківської обласної
державної адміністрації
Організувати наставництво,
надання допомоги,
відвідування індивідуальних і
групових консультацій
Організувати постійно діючі
виставки у методичному
кабінеті та бібліотеці новинок
методичної літератури,
досягнень педагогіки,
психології, техніки та
технології.

протягом
року

за окремим
планом

згідно плану
роботи
атестаційної
комісії

Методист Рожкова Т.Д.,
голови методичних
комісій

Методист Рожкова Т.Д.,
голови методичних
комісій

Голова атестаційної
комісії
Агєєва О.О.

жовтеньберезень,
до
01.04.2019

Члени атестаційної
комісії

27.03-03.04.
2019

Секретар атестаційної
комісії

постійно,
за графіком

Методист Рожкова Т.Д.

протягом
року

Методист Рожкова Т.Д.,
бібліотекар
Підченко Л.М.

14

13

Запровадити в практику
індивідуальної методичної
роботи складання анотованих
покажчиків опрацьованої
літератури, періодичних
видань
Залучати педагогічних
працівників до проведення та
участі у ліцейних конкурсах і
конкурсах, організованих
НМЦ ПТО та інших

З вересня
2018 року

Методист Рожкова
Т.Д.,
бібліотекар
Підченко Л.М.

за планом

Адміністрація

Х. ОХОРОНА ПРАЦІ
№

Найменування заходу

1

Провести збори колективу
ліцею з питань охорони
праці

2

Оновити інформаційні
куточки з питань охорони
праці, безпеки
життєдіяльності в кабінетах,
майстернях, лабораторіях
тощо
Провести обстеження
санітарно-гігієнічного стану
навчальних кабінетів,
майстерень та службових
приміщень при підготовці
ліцею до нового навчального
року
Здійснити перевірку стану
пожежної безпеки
навчальних кабінетів,
майстерень та службових
приміщень
Здійснити перевірку
заземлення
електрообладнання та
блискавкозахисту ліцею
Здійснити обстеження
електророзподільних щитів,
заземлення електроплит та
іншого обладнання
гуртожитку
Здійснити обстеження
будівель, споруд та
інженерних мереж ліцею щодо
забезпечення їх збереження в
належному стані

3

4

5

6

7

Термін
виконання
Організаційні заходи
20.10.2018

До 10.09.2018

згідно плану

Відповідальний
Директор Агєєва
О.О., голова
профспілкового
комітету Рожкова
Т.Д.
Завідуючі
кабінетами,
майстернями,
лабораторіями

до
01.09.2018

Директор Агєєва
О.О.,
інженер з охорони
праці
Гаврилюк Н.А.,
Завідуючий
господарством
Відповідальний за
пожежну безпеку

до
01.09.2018

Відповідальний за
електробезпеку

Листопад2018
року

Інженер з охорони
праці
Гаврилюк Н.А.,
відповідальний за
електробезпеку
Відповідальний за
обстеження

Жовтень 2018
року,
Травень 2019
року

Відмітка про
виконання

8

Здійснити обстеження
навчально-виробничих
ділянок для проведення
професійно-практичної на
базових підприємствах

9

Організувати обробку
Липень 2018
Завідуючий
горища учбового корпуса
року
господарством
протипожежною сумішшю
Організація роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу
Підготовка наказу про
До 01.09.2018
Інженер з охорони
організацію роботи з
праці
охорони праці та безпеки
Гаврилюк Н.А.
життєдіяльності
Проведення вступних
01.09.2018
Інженер з охорони
інструктажів з
праці
педагогічними
Гаврилюк Н.А.
працівниками, які прийняті
на роботу
Інженер з охорони праці
Проведення вступних
01.09.2018
Гаврилюк Н.А.,
інструктажів з питань
старший
майстер
безпеки життєдіяльності з
Чаговець
З.М.,
учнями

1

2

3

протягом року
відповідно до
плану-графіку
професійнопрактичної
підготовки на
навчальний рік

4

Організувати та провести
вступний інструктаж та
інструктажі на робочих
місцях з учнями

до
12.09.2018

5

Дотримуватися вимог наказу
Міністерства освіти і науки
України від 24.03.06 № 237
«Про внесення змін до
правил проведення
туристичних подорожей з
учнівською та студентською
молоддю України» та листа
Міністерства освіти і науки
України від 27.04.2010 №
1/9-286 «Щодо організації
екскурсійних поїздок» при
організації екскурсій,
подорожей»
Довести алгоритм дій до
педагогічних працівників та
батьків у разі виникнення
нещасних випадків з дітьми

Протягом
року

5

6

Організувати та провести
цикл лекцій та бесід з питань
профілактики всіх видів
травматизму серед учнів і
педагогічних працівників із
залученням відповідних
служб

вересень 2018

протягом
року

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л,
інженер з охорони праці
Гаврилюк Н.А.,
старший майстер
Чаговець З.М.

майстри в/н
Інженер з охорони праці
Гаврилюк Н.А.,
майстри виробничого
навчання,
завідуючі кабінетами

Інженер з охорони
праці
Гаврилюк Н.А.,
керівник фізичного
виховання
Сидоренко С.О.
майстри виробничого
навчання

Інженер з охорони праці
Гаврилюк Н.А.,
майстри виробничого
навчання, класні
керівники

Інженер з охорони
праці
Гаврилюк Н.А.,
майстри виробничого
навчання

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Організувати навчання з
охорони праці з прийнятими
на роботу працівниками
Здійснювати методичну
допомогу педагогічним
працівникам щодо розробки
інструкцій з охорони праці
Організувати роботу з
батьками з метою
запобігання всім видам
дитячого травматизму під
час зимових та літніх канікул

протягом
року
протягом
року
Грудень 2018
року, червень
2019 року

Інженер з охорони
праці
Гаврилюк Н.А.
Інженер з охорони
праці
Гаврилюк Н.А.

Інженер з охорони
праці
Гаврилюк Н.А.,
майстри виробничого
навчання, класні
керівники
Організувати навчання та
ЖовтеньДиректор Агєєва
перевірку знань з питань
лютий
О.О.
охорони праці працівників
Інженер з охорони
ліцею.
праці
Гаврилюк Н.А.
Організувати навчання та
ЖовтеньІнженер з охорони
перевірку знань з питань
березень
праці
охорони праці при виконанні
Гаврилюк Н.А.,
сезонних ремонтних робіт
завідуючий
господарством
Мазуренко Л.В.
Організація та проведення
БерезеньКерівники
заходів до Всесвітнього дня
квітень 2019
структурних
охорони праці
року
підрозділів ліцею
Контроль за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності
Контроль за дотриманням
ІІІ декада
Інженер з охорони
санітарно-гігієнічних вимог
місяця
праці
у приміщеннях та на
Гаврилюк Н.А.,
території ліцею
завідуючий
господарством
Мазуренко Л.В.,
заст.. директора з
НВР Родченко О.Л.
Контроль за безпечним
протягом
Інженер з охорони
проведенням поточних та
року
праці
капітальних робіт
Гаврилюк Н.А.
Контроль за своєчасним
Протягом
Інженер з охорони
проведення інструктажів з
року
праці
працівниками та учнями
Гаврилюк Н.А.
ліцею
Перевірка наявності
Вересень
Завідуючий
первинних засобів
2018 року
господарством
пожежогасіння й
забезпечення відповідних
служб і кабінетів
вогнегасниками
Контроль за веденням
До 01.10.2018
Інженер з охорони
журналів реєстрації
праці
інструктажів
Гаврилюк Н.А.

ХІ. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ
№

Найменування заходу

1

Провести поточний ремонт
приміщень навчального
корпусу, майстерень та
спортивної зали
Провести заміну душових
кабінок у гуртожитку
Провести ремонт каналізації в
гуртожитку
Провести роботи з
облаштування стелі І поверху
гуртожитку гіпсокартоном з
встановленням нових
світильників.
Провести облаштування І
поверху гуртожитку
автоматичною
протипожежною
сигналізацією.
Облаштувати кімнату
відпочинку гуртожитку
новими меблями, телевізором.
Придбати для гуртожитку
пральні машини – 2 шт.,
праски – 2 шт., електричний
чайник.
Провести поточний ремонт
даху навчального корпусу
Провести заміну старих вікон
на металопластикові: актова
зала – 7 шт., приміщення для
гри у теніс – 2 шт., кімната
майстрів – 2 шт., кімната
вихователя – 1 шт., бойлерна –
1 шт.
Провести облаштування
підлоги листами USB
загальною площею 200 м2.
Виконати вимірювання
розтікання струму на
основних заземлювачах
устаткування та перевірку
ізоляції
Перевірити блискавкозахист

2
3
4

5

6

7

8
9

10

11

12
13

14

Виконати ревізію обладнання
трубопроводів і котлів, при
необхідності виконати ремонт
Виконати промивку теплових
мереж і котлів та їх опре совку

Термін
виконання
липеньсерпень

Відповідальний
Директор Агєєва О.О.

липеньсерпень
липеньсерпень
липеньсерпень

Завідуючий
господарством
Завідуючий
господарством
Директор Агєєва О.О.

липеньсерпень

Директор Агєєва О.О.

липеньсерпень

Директор Агєєва О.О.

липеньсерпень

Директор Агєєва О.О.

липеньсерпень
липеньсерпень

Директор Агєєва О.О.

липеньсерпень

Завідуючий
господарством

липеньсерпень

Завідуючий
господарством

липеньсерпень
липеньсерпень

Завідуючий
господарством
Завідуючий
господарством

липеньсерпень

Завідуючий
господарством

Директор Агєєва О.О.

Відмітка про
виконання

15

16
17

18

Провести поточний ремонт
димоходу котельні із заміною
димососу.
Провести регламентні роботи і
ремонт електроустановок.
Забезпечити накопичення
палива (вугілля) у
відповідності до
технологічних потреб
Придбати для навчальних
кабінетів комп’ютери – 4 шт.,
обладнати кабінет № 6
плазмовою панеллю.

липеньсерпень

Директор Агєєва О.О.

липеньсерпень
липеньсерпень

Завідуючий
господарством
Директор Агєєва О.О.

липеньсерпень

Директор Агєєва О.О.

ХІІ. ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
№

Найменування заходу

1

Здійснити моніторинг
профорієнтаційної роботи за
минулий навчальний рік,
виявити недоліки та
розробити заходи щодо їх
усунення
Закріпити педагогічних
працівників за
загальноосвітніми
навчальними закладами м.
Люботина та Харківської
області
Розробити спільні заходи
щодо профорієнтаційної
роботи із школами та вищими
навчальними закладами
Розробити план проведення
профорієнтаційних заходів у з
випускниками шкіл

2

3

4

5

6

7

8

Оновлювати інформацію на
сайті ліцею про проведення
профорієнтаційної роботи
Розробити план проведення
екскурсій, зустрічей та бесід
зучнями шкіл м. Люботина
щодо вступу на навчання до
ліцею
Розмістити оголошення про
умови прийому учнів на
навчання у засобах масової
інформації
Організувати та провести
День відкритих дверей

Термін
виконання
До
15.10.2018

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.

До
01.11.2018

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.

До
01.11.2018

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.

Щомісячно

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
Старший майстер
Чаговець З.М.
Методист Рожкова
Т.Д.

постійно

Відповідальний

До
01.11.2018

Заст. директора з НВР
Родченко О.Л.,
старший майстер
Чаговець З.М.

квітеньчервень

Директор Агєєва О.О.

23 лютого
та18
травня
2019 року

Директор Агєєва О.О.,
заст. директора з
НВихР Дякунчак Н.Я.

Відмітка про
виконання

9

10

11
12

Підготувати інформаційні
буклети, проспекти про вступ
на навчання до ліцею
Оновити інформацію на сайті
ліцею в розділі «Батькам і
абітурієнтам»
Брати участь у місцевих та
обласних заходах
Забезпечити роботу
приймальної комісії

Найменування заходу

1

Скласти та затвердити річний
кошторис
Укласти договори на 2017 рік
з постачальниками
Провести необхідні процедури
щодо закупівель товарів, робіт
та послуг за державні кошти у
2018 році
Укласти та виконати умови
договорів на проведення
поточного ремонту приміщень
Укласти та виконати умови
договорів на постачання
вугілля, дров та іншого палива
Скласти та затвердити
фінансові документи щодо
виплат заробітної плати,
стипендії, забезпечення учнівсиріт
Звітувати про фінансову
діяльність ліцею
Провести щорічну
інвентаризацію

3

4

5

6

7
8

до
01.06.2019

Директор Агєєва О.О.,
заст. директора з НВР
Родченко О.Л.
Методист Рожкова
Т.Д.

протягом
року
з
01.06.2019

Директор Агєєва О.О.

Термін
виконання
серпень

Відповідальний

Директор Агєєва О.О.,
заст. директора з НВР
Родченко О.Л.
ХІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

№

2

протягом
року

протягом
року
протягом
року

Головний бухгалтер
Бездітко Т. Л.
Головний бухгалтер
Бездітко Т. Л.
Директор Агєєва О.О.

липеньвересень

Директор Агєєва О.О.

липеньвересень

Директор Агєєва О.О.

протягом
року

Головний бухгалтер
Бездітко Т. Л.

згідно
графіка
згідно
плану

Головний бухгалтер
Бездітко Т. Л.
Головний бухгалтер
Бездітко Т. Л.

Відмітка про
виконання

