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ПЛАН 
ВИХОВНОЇ РОБОТИ ДЦПТО 

на 2019-2020 н.р. 

 
Навчально-виховна робота центру у 2018-2019 навчальному році була зосереджена на 

таких напрямках: 

- організація навчально-виховного процесу; 

- робота гуртожитків; 

- робота гуртків; 

- робота їдальнь; 

- робота з організації медичного забезпечення; 

- організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи; 

- військово-патріотичне виховання; 

- правове виховання; 

- гендерне виховання; 

- організація роботи класних керівників; 

- співпраця з УССД, ЦСССМ, КМДН 

Єдина методична проблема виховної роботи:  

Формування соціально-особистісних та загальнокультурних компетенцій, створення умов 

для активної життєдіяльності учнів центру для громадського самовизначення та професійної 

самореалізації, для максимального задоволення їх потреб у інтелектуально-пізнавальному, 

творчому та культурному розвитку. 

Беручи до уваги аналіз виховної роботи  центру у 2018-2019 н.р. пріоритетними в роботі 

центру із означеної проблеми залишаються: 

- використання інтерактивних педагогічних технологій; 

- впровадження діяльності учнівського самоврядування в навчально-виховний процес; 

- запобігання проявів екстремізму, расової та релігійної нетерпимості; 

- навчання підлітків життєвих навичок (психосоціальним компетентностям), які 

сприяють соціальній злагодженості, полегшенню адаптації до нових життєвих 

обставин, відновленню психологічної рівноваги, розбудові здорових стосунків; 

- інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та 

благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я; 

перетворення навчального закладу на зразок демократичного правового простору та 

позитивного мікроклімату; 

- робота школи психологічної допомоги педагогічним працівникам; 
- проведення ефективної і педагогічно-унормованої діяльності щодо профілактики  та 

запобігання торгівлі людьми; 

- робота гуртків та факультативів за програмою: «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція»; 



 

 

- зосередження уваги на загрозливій ситуації, яка почала поширюватися в Україні в 

дитячому та юнацькому середовищі, з метою запобігання втягненню учнів у так звані 

небезпечні «смертельні квести», підвищення рівня педагогічної майстерності та 

компетентності у роботі з учнями та батьками, в розмовах на такі непрості теми, як 

цінність людського життя і само руйнівна поведінка, повага до себе та до інших; 

- особливої уваги педагогічного колективу та батьківської громадськості потребують 

питання профілактики девіантної поведінки, правопорушень та злочинності серед 

учнівської молоді; 

- розроблення сучасних інформаційно-освітніх програм первинної профілактики 

залежностей та шкідливих звичок, включаючи заходи щодо залучення учнівської 

молоді до спорту, творчості, мистецтва, інших громадських заходів із пропаганди 

здорового способу життя; 

- впровадження проекту “Консультування з ВІЛ/СНІду та підтримка інституцій”; 

- впровадження сексуальної просвіти; 

- впровадження молодіжних практик в роботі; 

- використання новітніх технологій  та методів в профорієнтаційній роботі; 

- співпраця з військовими частинами та військкоматами, патрульною поліцією, службами 

у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, службами 

соціального захисту населення, медичними установами та іншими державними 

установами. 

На основі результатів діяльності  педагогічного колективу центру за підсумками 2018-2019 н.р., 

враховуючи суспільно-політичну ситуацію в  державі та  на виконання Указу Президента України 

від 13 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», 

наказу Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2019 року № 1038 «Про внесення змін до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641. Концепції національно-

патріотичного виховання в системі освіти України, Стратегія національно-патріотичного 

виховання, затвердженої Указом Президента, та Заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання в системі освіти України, зокрема враховано незворотність 

європейського та євроатлантичного курсу України, яка закріплена змінами до Конституції 

України, проведення операції Об'єднаних сил, відповідно до Указу Президента уточнено складові 

національно-патріотичного виховання складено план виховної і соціальної роботи у 2018-2019 

навчальному році: 

 
ВИХОВНА РОБОТА 

Місячники 

1.  Місячник формування здорового способу життя Вересень 2019 Заст. дир. з НВих.Р 

2.  Місячник безпеки життєдіяльності Жовтень 2019 Заст. дир. з НВих.Р 

3.  Місячник виховання національної свідомості 

учнів 
Листопад 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, викладачі 

історії і права 

4.  
Місячник морально-етичного виховання Грудень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, викладачі 

основ філософії, вихователі 

5.  
Місячник трудового та економічного виховання Січень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, 

старші майстри 

6.  Місячник патріотичного та громадянського 

виховання 
Лютий 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, викладачі 

історії та ДПЮ 

7.  
Місячник художньо-естетичного виховання Березень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, майстри 

в/н, керівники гуртків 

8.  
Місячник екологічного виховання Квітень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, викладачі 

екології, біології, хімії 

9.  Місячник правового виховання Травень 2020 Заст. дир. з НВих.Р, викладачі 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/


 

 

права 

10.  
Місячник пропаганди робітничих професій Червень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, майстри 
в/н, старші майстри, члени 

приймальної комісії 

Організація та проведення заходів 

1.  Посвячення першокурсників  в учнів ПТНЗ Вересень 2019 Заст. дир. з НВих.Р, викладачі 

2.  
Поселення учнів до молодіжного готелю Серпень-Вересень 

Заст. дир. з НВих.Р, керівники 

груп, вихователі 

3.  
Урочиста лінійка, присвячена початку нового 

навчального року 
Вересень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, керівники 

груп, керівник гуртка 
Владимирова Г.Д.  

4.  
Перший  урок на тему «БУДУЄМО УКРАЇНУ – 

ЄВРОПЕЙСЬКУ КРАЇНУ» 
Вересень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, викладачі 

Плошенко О.О., керівник 

гуртка Владимирова  Г.Д., 
майстри в/н 

5.  

Збори учнів Ι курсу, ознайомлення їх з правилами 
внутрішнього розпорядку 

Вересень 2019 

Керівник фізвиховання, 

викладачі фізвиховання, 
кл.керівники, майстри в/н, 

вихователі 

6.  
Проведення  спартакіади. Вересень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, керівник 

фізвиховання,   

7.  
Проведення Дня партизанської слави Вересень 2019 

Заст.. дир. з НВих.Р, викладачі 

Мамчур В.В., Кравченко З.Г. 

8.  
Відзначення  Всесвітнього дня бібліотек Вересень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, 

бібліотекари 

9.  Проведення роботи по профілактиці травматизму 

серед учнів (диктанти, санбюлетні, тощо) 

Протягом 

навчального року 
Класні керівники, медсестра 

10.  
Проведення роботи по попередженню злочинності 

серед неповнолітніх 

Протягом 

навчального року 

Заст. дир. з НВих.Р, соціальний 

педагог, практичний психолог, 
класні керівники, вихователі 

11.  Проведення лекцій, круглих столів, з залученням 

нарколога, дерматолога, лікаря кабінету «Довіра», 
представників Червоного хреста 

4 рази на рік 
Заст. дир. з НВих.Р, 

Медична сестра 

12.  
Відзначення Дня людей похилого віку Жовтень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, 

кл.керівники, майстри в/н 

13.   
Урочистості до дня працівників освіти. 

Організація урочистого концерту 
Жовтень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, керівник 

гуртка Владимирова Г.Д. Г.Д., 

кл.керівники,  майстри в/н 

14.  Лінійка до початку виховної роботи (гурткової 

роботи) 

Жовтень 2019 Заст. дир. з НВих.Р 

15.  Проведення урочистої лінійки до Дня 

українського козацтва 
Жовтень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, керівник 

фізвих., педпрацівники 

16.  До дня захисника України та Дня українського 

козацтва організація та проведення військово-

спортивної гри «Козацький шлях» 

Жовтень 2019 
Заст. дир. з НВих.Р, керівник 
гуртка Владимирова Г.Д. Г.Д. 

17.  Прийняти участь в щорічному конкурсі для учнів 
професійно-технічних навчальних закладів 

області «Ми проти насильства і жорстокості» 

Жовтень 2019 
Заст. дир. з НВих.Р, класні 
керівники, майстри в/н, 

учнівське самоврядування 

18.  

Конкурс «ЦЕНТР ВІДКРИВАЄ ТАЛАНТ» Листопад 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, керівники 
гуртків Гордієнко С.С., 

Владимирова Г.Д., учнівське 

самоврядування 



 

 

19.  

Організація  концерту до Дня студентів Листопад 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, керівники 

гуртків Гордієнко С.С., 
Владимирова Г.Д., учнівське 

самоврядування 

20.  Проведення урочистої лінійки до Дня пам’яті 
жертв голодомору 

Листопад 2019 
Заст. дир. з НВих.Р, викладачі 
права 

21.  
Святкова вистава для учнів Центру «СУЧАСНІ 

ПРИГОДИ БУРАТІНО»  
Грудень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, керівники 

гуртків Гордієнко С.С., 

Владимирова Г.Д., учнівське 
самоврядування 

22.  

Благодійні заходи до Дня Святого Миколая Грудень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, керівники 

гуртків Гордієнко С.С., 

Владимирова Г.Д., класні 
керівники, учнівське 

самоврядування 

23.  Спланувати проведення тематичних тижнів: 
- тижня Європейської демократії 

- тижня толерантності  (листопад – 

Міжнародний день толерантності») 

- тижня присвяченого Дню Європи 
- тижня прав споживача 

- тижня прав людини 

Протягом року 
Заст. дир. З НВих.Р, 
педпрацівники 

24.  Прийняття участі у заходах з ушанування пам’яті 
жертв голодоморів, гідного вшанування пам’яті 

жертв геноциду Українського народу – 

Голодомору 1932-1933 років, голодоморів 1921-

1922, 1946-1947 років. 

26.11.2019 

Заст. дир. з НВих.Р, класні 

керівники, майстри в/н, 

педагогічні працівники, 
учнівське самоврядування 

25.  
Конкурс газет до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом 
Грудень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, соціальний  

педагог, практичний психолог, 

класні керівники, майстри в/н, 
учнівське самоврядування 

26.  В рамках проекту «Консультування з ВІЛ/СНІДу 

та підтримка інституцій проведення 

інтерактивного заходу «Маршрут безпеки» 

Грудень 2019 
Заст. дир. з НВих.Р, соціальний  
педагог, практичний психолог 

27.  
Урочистості до Міжнародного дня інвалідів Грудень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, соціальний  

педагог, класні керівники, 

майстри в/н 

28.  
Урочисту лінійку до Дня Збройних Сил України Грудень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, викладачі 
предметів: історії та захисту 

вітчизни 

29.  
Українські вечорниці Грудень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, 

класні керівники, майстри в/н 
учнівське самоврядування 

30.  

Урочистості до Дня святого Миколая Грудень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, 

керівники гуртків Гордієнко 
С.С., Владимирова Г.Д., класні 

керівники, майстри в/н 

учнівське самоврядування 

31.  

Для майбутніх абітурієнтів Новорічний святковий 
захід «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА СУЧАНОСТІ»  

Грудень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, 
керівники гуртків Гордієнко 

С.С., Владимирова Г.Д., 

учнівське самоврядування, 
майстри в\н 



 

 

32.  

Святкова вистава для учнів Центру «СУЧАСНІ 

ПРИГОДИ БУРАТІНО»  
Грудень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, 

керівники гуртків Гордієнко 
С.С., Владимирова Г.Д., 

соціальний педагог Незнайко 

Д.С., учнівське самоврядування 

33.  
Проведення  конкурсу професійної майстерності Січень-березень 

Старші майстри, 

майстри в/н 

34.  Урочиста лінійка до Дня Соборності України Січень 2020 Викладачі права, історії 

35.  
Організувати святкування Дня Тетяни та дня 

студентів 
Січень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, 
керівник гуртка Владимирова 

Г.Д., учнівське самоврядування 

36.  Організація підготовки та прийняття участі у 

Всеукраїнської дитячо-юнацькій військово-
патріотичній грі «Сокіл» («Джура») 

Січень - Квітень 

Заст. дир. з НВих.Р, Керівник 

фізвиховання, викладач 
предмету захист вітчизни 

37.  Організація спортивних змагань «Козацькі 

забави». ΙΙ етап 
Лютий 2020 Керівник фізвиховання 

38.  

Конкурс до Дня  закоханих «Найкраща пара 
Центру» 

Лютий 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, 
керівники гуртків Гордієнко 

С.С., Владимирова Г.Д., 

соціальний педагог Незнайко 
Д.С., учнівське самоврядування 

39.  

До Дня  закоханих благодійний ярмарок «ВІД 
СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ» 

Лютий 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, 

керівники гуртків Гордієнко 

С.С., Владимирова Г.Д., 
соціальний педагог Незнайко 

Д.С., класні керівники, майстри 

в/н, учнівське самоврядування 

40.  
Організація   святкового концерту до 

Міжнародного жіночого дня. 
Березень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, 
керівник гуртка Владимирова 

Г.Д.  

41.  
Заходи з нагоди відзначення 206-і річниці від дня 

народження Т.Г.Шевченка 
Березень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, викладачі 
української літератури, класні 

керівники, бібліотекари, 

самоврядування 

42.  
Проведення гуморини до дня гумору. Квітень 2020 

Класні керівники, майстри в/н, 
учнівське самоврядування  

43.  Урочиста лінійка до дня обрання Пилипа Орлика 

гетьманом України (1710р.). 
Квітень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, Заст. дир. з 

НР, викладачі історії 

44.  
Прийняти участь в щорічному огляді-конкурсі   

«Фестивальний дивограй профтехосвіти». 

Квітень 2020 Заст. дир. з НВих.Р, 
керівники гуртків Гордієнко 

С.С., Владимирова Г.Д., 

45.  Участь у міському конкурсі «Молодь за здоровий 

спосіб життя. Всесвітній День здоров’я». 
Квітень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, 

бібліотекари 

46.  
Проведення дня пам'яті Чорнобильської трагедії Квітень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, 

бібліотекари 

47.  Організація  спортивних змагань «Козацькі 
забави». ΙΙΙ етап 

Травень 2020 
Заст. дир. з НВих.Р, 
кер. Фізичного виховання 

48.   Прийняти часті у щорічній традиційній 

легкоатлетичній естафеті серед учнів професійно-

технічних навчальних закладів м. Дніпра з нагоди 
Дня пам’яті та Примирення.  

Травень 2020 
Заст. дир. з НВих.Р, 

кер. Фізичного виховання 

49.  Участь у міському конкурсі «Кращий 

бібліотечний захід з формування національної 
Травень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, 

бібліотекари 



 

 

самосвідомості учнів ЗП(ПТ)О».  

50.  

Урочиста лінійка та святковий концерт для 

ветеранів до Дня Пам’яті та Дня Перемоги 
Травень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, 
керівники гуртків Гордієнко 

С.С., Владимирова Г.Д., 

соціальний педагог Незнайко 
Д.С., класні керівники, 

учнівське самоврядування 

51.  
Організація  участі у конкурсі «Кращий 

вихователь» 
Травень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, голова 

методичної комісії Незнайко 
Д.С., вихователі 

52.  
Організація  участі у конкурсі «Кращий класний 
керівник» 

Травень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, голова 

методичної комісії Незнайко 

Д.С., класні керівники,  

53.  Заходи до Дня матері Травень 2020 Заст. дир. з НВих.Р, вихователі 

54.  Урочистості до Міжнародного дня захисту дітей Травень 2020 Заст. дир. з НВихР 

55.  
Організація  літнього  відпочинок учнів Протягом року 

Заст. дир. з НВих.Р, соціальний 

педагог 

56.  Організація  конкурсу на кращого знавця 

конституції до Дня конституції України 
Червень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, викладачі 

права 

Робота психологічної служби 

1.  
Вивчення прийнятого контингенту Червень-серпень 

Заст. дир. з НВих.Р, майстри, 
кл. керівники, соціальний 

педагог, практичний психолог 

2.  
Організація психологічної допомоги учням Протягом роком 

Заст. дир. з НВих.Р, соціальний 

педагог, практичний психолог 

3.  Співпраця з психологічною службою 

територіальних центрів соціальних служб сім’ї, 

молоді, дітей 

Протягом року 

Соціальний педагог, 

практичний психолог, майстри 

в/н, класні керівники 

4.  Консультації з психологом Протягом року Практичний психолог  

5.  Проведення соціально-психологічних досліджень 

за діагностичними мінімумами  
Вересень-грудень 

Соціальний педагог, 

практичний психолог 

6.  Діагностика та виявлення причин правопорушень 

у дітей пільгової категорії 
Вересень-грудень 

Соціальний педагог, 

практичний психолог 

7.  Напрацювання бази даних учнів пільгових 

категорій 
Вересень-жовтень 

Заст. дир. з НВих.Р, соціальний 

педагог 

8.  

Проведення психолого-педагогічних консиліумів 

Вересень, 

грудень, лютий, 
травень 

Заст. дир. з НВих.Р, 

практичний психолог, 
соціальний педагог 

9.  Організація та проведення індивідуальних та 

групових консультацій, робота з дітьми групи 
ризику 

Протягом 

навчального року 

Практичний психолог, 

соціальний педагог 

10.  
Заходи до Міжнародного дня інвалідів Грудень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, соціальний  

педагог, класні керівники, 

майстри в/н 

11.  
Проведення роботи з попередження проявів 
девіантної поведінки 

Протягом 
навчального року 

Заст. дир. з НВих.Р, соціальний 

педагог, практичний психолог, 

класні керівники, вихователі 

12.  
Превентивні заходи для учнів до Міжнародного 

дня боротьби із СНІДом 
Грудень 2020 

Заст. дир.. з НВР, практичний 
психолог, соціальний педагог, 

класні керівники, майстри в/н  

13.  Проведення тренінгових занять за програмою 

«Соціальна адаптація дітей сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а також 

Вересень-лютий 

(1 раз на місяць) 

Соціальний педагог, 

практичний психолог  



 

 

осіб з їх числа» 

14.  
Проведення тренінгових занять «Булінгу НІ» 

Вересень 2019 
Листопад 2019 

Лютий 2020 

Заст. дир.. з НВР, практичний 
психолог, соціальний педагог, 

юрист 

15.  Впровадження проекту “Консультування з 

ВІЛ/СНІду та підтримка інституцій” 
проведення тренінгів - «Маршрут безпеки» 

Жовтень 2019 

Грудень 2019 
Лютий 2020 

Заст. дир.. з НВР, практичний 

психолог, соціальний педагог 

16.  Впровадження проекту “Консультування з 

ВІЛ/СНІду та підтримка інституцій” 
проведення тренінгів для педагогічних 

працівників - «Профілактика ВІЛ/СНІД на 

робочому місці в загальноосвітніх навчальних 

закладах» 

Листопад 2019 

Березень 2020 

Заст. дир.. з НВР, практичний 

психолог, соціальний педагог 

17.  Тренінгові заняття для представників учнівського 

самоврядування: «Розвиток лідерських якостей» 

 Тема 1: «Ораторское мистецтво» 
 Тема 2:  «Навички самопрезентації» 

 Тема 3: «Нетворкінг» 

 Тема 4:  «Аргументація» 

 Тема 5: Мистецтво ведення переговорів і дебатів 
 Тема 5: «Тайм-менеджмент» 

 Тема 6: «Мотивація» 

 

 

Вересень 2019 
Листопад 2019 

Грудень 2019 

Січень 2020 

Березень 2020 
Квітень 2020 

 

 

 

 
Заст. дир. з НВР, практичний 

психолог, соціальний педагог  

18.  Тренінгові заняття «Сексуальна просвіта. Повага. 
Любов. Секс»: 

Тема1. Більше ніж дружба:   романтичні стосунки 

Тема 2: Права людини та репродуктивні права 

Тема 3: Перший раз 
Тема 4: Секс та безпека 

Тема 5: Вагітність та контрацепція; 

Тема 6: Гендерні стереотипи, гендерна 
ідентичність 

Тема 6: Моя майбутня родина: яка вона? 

Тема 7: Впевненість у завтра. 

 
 

Жовтень 2019 р. 

Листопад 2019 р. 

Грудень 2019 р. 
Січень 2020 р. 

Лютий 2020 р. 

Березень 2020 р. 
 

Травень 2020 р. 

Травень 2020 р. 

Заст. дир. з НВР, практичний 

психолог, соціальний 

педагог 

19.  Проведення розвиваючих бесід з мешканцями 
гуртожитку: 

- «Культура поведінки в містах проведення 

масових культурних свят»; 
- «Домашнє господарство, умови  та навики 

його ведення» 

- «Ведення безпечного способу життя, 

залежності та їх ризики» 
- «Як зробити дозвілля змістовним та 

цікавим» 

 
 

Жовтень 2019 

 
Грудень 2019 

 

Лютий 2020 

 
Квітень 2020 

 

 

 

 
практичний психолог 

20.  Перегляд та обговорення відеофільмів за темами:  
1. «Захисти себе від ВІЛ/СНІД» 

2. «Правда про наркотики, майбутнє  дітей 

України вільних від наркотиків» 

3. «Безпечний секс» 
4. «Ні насильству» 

5. «Станція призначення – життя» (торгівля 

людьми: це може трапитись з кожним) 

 
Жовтень 2019 р. 

Листопад 2019 р. 

 

Грудень 2019 р. 
Лютий 2020 р. 

Квітень 2020 р. 

практичний психолог 

21.  Проведення семінару «Життєві перспективи. 

Прогнозування життєвих перспектив» 

Грудень  2019р. 
практичний психолог 



 

 

22.  Проведення диспутів на теми: 

- «Дружба - користь чи шкода? Чому може 
навчити друг»; 

- «Розвиток психологічних навичок у 

вирішенні конфліктних ситуацій» 
 

 

Листопад 2020 
 

Березень 2020 
практичний психолог 

23.  
Проведення тижнів здорового способу життя Січень-лютий 

Керівник фізичного виховання, 

практичний психолог, 

соціальний педагог 

24.  Підготовка документів випускників-сиріт щодо 
працевлаштування та виконання соціальних 

гарантій 

Січень-червень 
Заст. дир. з НВих.Р, соціальний 

педагог, майстри в/н 

25.  Робота школи психологічної допомоги 

педагогічним працівникам  

Протягом року 

(1 раз на місяць) 

Практичний психолог, 

соціальний педагог 

26.  
Заходи до Всесвітнього дня  захисту дітей 1 червня 

Заст. дир. з НВР, практичний 

психолог, соціальний педагог, 

класні керівники 

27.  Заняття за програмою підвищення фахової 
кваліфікації педагогічних працівників «Базові 

навички медіатора в навчальному закладі» 

Січень 2020 
Заст. дир. з НВР, практичний 

психолог, соціальний педагог 

28.     

Організація виховної роботи гуртожитку 

1.  

Вибори учнівського самоврядування гуртожитку Вересень 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, класні 

керівники, майстри в/н, 

вихователі 

2.  
Проведення зборів ради гуртожитку  Протягом року 

Адміністрація, класні 
керівники, майстри в/н, 

вихователі 

3.  
Проведення заходу «Свято осені» Листопад 2019 

Заст. дир. з НВих.Р, соціальний 
педагог, вихователі, мешканці  

молодіжного готелю 

4.  Організація та проведення Новорічних  та 

Різдвяних свят 
Січень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, практич-

ний психолог, вихователі 

5.  
Проведення конкурсу на кращу кімнату 
гуртожитку  

Березень 2020 

Заст. дир. з НВих.Р, 

практичний психолог, 

вихователі 

6.  Робота піклувальної Ради. 
Організувати співпрацю з ювенальними відділами 

поліції 

Згідно плану 
Заст. дир. з НВих.Р, соціальний 

педагог, комендант, вихователі 

7.  Проведення засідань ради профілактики 
правопорушень разом з УССД, ювенальними 

відділами поліції Чечелівького, Новокодацького, 

Соборного районів 

Кожного місяця 

Заст. дир. з НВих.Р, соціальний 

педагог, вихователі, мешканці  

молодіжного готелю 

8.  
Організувати роботу Піклувальної Ради Кожного місяця 

Заст. дир. З НВих.Р, комендант, 
вихователі 

9.  Проведення засідань Піклувальної Ради Протягом року Рада гуртожитку, вихователі 

10.  
Проведення розвиваючих бесід, занять Протягом року 

Практичний психолог, 

соціальний педагог, вихователі. 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

1.  Затвердити положення про 64-у спартакіаду центру До 02.09.2019 Директор, керівник фізвиховання 

2.  
Поновити паспорт кабінету фізичного виховання.  До 30.08.2020 Керівник фізвиховання 



 

 

3.  
Організація та проведення Всеукраїнського 

Олімпійського тижня.  
Вересень 

 

Керівник фізвиховання 

Викладачі ф/к  
Керівники гуртків ф/к 

 
4.  Провести аналіз медичних документів учнів І-ІІІ 

курсу з метою визначення групи фізичної 

підготовки 

До 13.09.2019 

Медсестра 

Керівник фізвиховання  

 
 5.  

Переглянути та привести номенклатуру справ з 
фізичної роботи відповідно до вимог 

До 13.09.2019 

Керівник фізвиховання 

Викладачі ф/к 

Керівники гуртків ф/к 

6.  
Відкриття спартакіади присвяченої «Дню фізичної 

культури та спорту» 
ІІ тиждень вересня 

Керівник фізвиховання 

Викладачі ф/к 
Керівники гуртків ф/к 

7.  Організувати в навчальних групах команди по 

видам спорту для участі в щорічній спартакіаді  

(міні-футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, 

шашки, шахи, теніс, гирьовий спорт ) 

До 27.09.2019 Викладачі ф/к 

8.  
Організація тренувальних зборів збірних команд для 

участі в міської спартакіаді 

Згідно положення 
про міську 

спартакіаду 

Керівник фізвиховання 

Викладачі ф/к, керівники гуртків 

ф/к 

9.  
Прийняти участь в змаганнях міської та обласної 
Спартакіади 

За календарем 
Керівник фізвиховання 

Викладачі ф/к 
Керівники гуртків ф/к 

 10.  

Організація та проведення спільно з федерацією 
міста та області з важкої атлетики міських та 

обласних змагань  

Згідно плану 

проведення змагань 

Заст. дир. з НВих.Р, Керівник 

фізвиховання,  
федерацією міста та області з 

важкої атлетики 

 

11.  

 

 

 

 

Організація  роботи спортивних секцій, гуртків (за 

планом роботи клубу «Трудові резерви») 
І декада вересня 

Керівник фізвиховання 
Викладачі ф/к, керівники гуртків 

ф/к 

12.  Організувати роботу спортивного клубу «Трудові 
резерви»: 

- обрати правління на конференції,  

- скласти план роботи. 

До 03.10.2019 

Керівник фізвиховання 

Викладачі ф/к, керівники гуртків 

ф/к 

13.  В рамках 64-ї спартакіади ЗП(ПТ)О м. Дніпро 
відбувся боксерський турнір пам'яті заслуженого 

вчителя України Шевеля О.М. 

Грудень 
Керівник фізвиховання Руденко 

В.П., керівник секції боксу 

Нерубальщук Ю.Г. 

14.  Робота спортивного клубу «Трудові резерви»: 
- бесіди в навчальних групах про спортивні традиції 

клубу; 

- збори клуба; 

- тощо 
 

Протягом 

навчального року за 
планом 

Керівник фізвиховання 
Викладачі ф/к, керівники гуртків 

ф/к, правління спортивного 

клубу 

15.  
Проведення зборів правління спортивного клубу 

1-ша середа 

кожного місяця 

Правління спортивного клубу 

16.  Цикл бесід та виховних годин за темами: "Особиста 
гігієна та режим дня", "Наш вільний час і здоровий 

спосіб життя", "Профілактика йододефіциту", 

"Здоров'я молоді – здоров'я нації", "Профілактика 
виробничого травматизму" тощо 

Протягом року 

Керівник фізвиховання 
Викладачі ф/к 

Керівники гуртків ф/к 



 

 

17.  
Виявлення в групах показників фізичного розвитку 

учнів 

Протягом 

навчального року 

Керівник фізвиховання, 
Медсестра 

Класні керівники, майстри в/н 

18.  Систематично поповнювати комплексно-методичне 
забезпечення уроків фізичної культури 

протягом року 
Керівник фізвиховання 

Викладачі ф/к 

19.  Організувати роботу фізоргів груп та капітанів 

команд 
Протягом року Викладачі ф/к 

20.  
Зустріч з відомими спортсменами, ветеранами 
спорту 

ІІ семестр 

Керівник фізвиховання 

Викладачі ф/к 

Керівники гуртків ф/к 

21.  
До Дня студента – ігрова спортивна програма на базі 

відділення автотранспорту та будівництва 
Січень 

Керівник фізвиховання, 

Викладач ф/к  

  
 

22.  

 Змагання з ігрових  та колективних видів спорту 
Протягом року за 

окремим графіком 

Керівник фізвиховання 

Викладачі ф/к 

Керівники гуртків ф/к 
 

23.  
Свято „День захисника Вітчизни" Жовтень 

Керівник фізвиховання 

Викладачі ф/к, захисту Вітчизни 

24.  

Всесвітній День здоров’я. Легкоатлетичний крос Квітень 

Керівник фізвиховання 
Викладачі ф/к 

Керівники гуртків ф/к 

 25.  
Провести відкриті уроки з фізичної культури 

За окремим 
графіком 

Керівник фізвиховання 
Викладачі ф/к 

26.  
Провести Спартакіаду серед мешканців гуртожитку 

Листопад 2019 -

січень 2020 

Викладачі ф/к 

Керівники гуртків ф/к 

27.  

Відкриття стадіону з міні-футболу Травень 
Заст. дир. з НВих.Р, 

кер. Фізичного виховання 

28.  
До Дня ЦО спортивна програма на базі відділення 

автотранспорту та будівництва 
Травень 2020 

Керівник фізвиховання, 

Викладач ф/к., інженер з ОП 

29.  
Провести турнір пам'яті М.П. Ревнівцева з міні-

футболу 
Травень 2020 

Керівник фізвиховання  

Викладачі ф/к 

Керівники гуртків ф/к 
 

 

 

Заступник директора з НВих.Р     ____________________  Зюкова Л.І. 


