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Указом Президента України від 25 червня 2013 року No 344
затверджено Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до
2021 року, відповідно до якої відбувається процес реформування системи
освіти.
Основним завданням Національної стратегії є побудова ефективної
системи національного виховання на засадах загальнолюдських,
полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного,
морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально
зрілої творчої особистості, громадянина України й світу, підготовка молоді до
свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності
сім'ї за освіту і виховання дітей.
Стратегічні напрями:
- побудова ефективної системи національного виховання, розвиток і
соціалізація дітей та молоді;
- модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах
компетентнісного підходу;
- формування безпечного освітнього середовища, екологізації освіти;
- забезпечення проведення національного моніторингу системи освіти.
Головною метою виховання особистості є підготовка учнів до
повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей
громадянина, трудівника, громадського діяча, сім'янина, товариша.
Пріоритетом державної гуманітарної політики щодо національного
виховання є забезпечення громадянського, патріотичного, морального,
трудового виховання, формування здорового способу життя, соціальної
активності, відповідальності та толерантності.
Основними завданнями щодо забезпечення ефективної діяльності
системи національного виховання, процесу розвитку й соціалізації дітей
та молоді передбачається:
- побудова ефективної системи національного виховання на засадах
загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей; забезпечення
фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини; формування

соціально зрілої творчої особистості, громадянина України й світу, підготовка
молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності;
- переорієнтація пріоритетів освіти з держави на особистість, на
послідовну демократизацію та гуманізацію навчально-виховного процесу,
педагогічної ідеології в цілому, тобто на європейські гуманістичні цінності та
виміри;
- забезпечення відповідності змісту і якості виховання актуальним
проблемам та перспективам розвитку особистості, суспільства, держави;
- оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного
процесу на засадах особистісної орієнтації, компетентнісного підходу;
- перебудова навчально-виховного процесу на засадах розвивальної
педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття
здібностей у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей;
- розроблення моделей змісту виховання в навчальних закладах з
урахуванням сучасних соціокультурних ситуацій, цінностей виховання та
навчання;
- розроблення програми превентивного виховання молоді; формування
ефективної і дієвої системи профілактики правопорушень, дитячої
бездоглядності та безпритульності;
- підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей;
- розроблення цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного
супроводу обдарованої молоді, створення умов для її розвитку, соціалізації та
подальшого професійного зростання;
- формування здорового способу життя як складової виховання,
збереження та зміцнення здоров'я молоді.
Головною особливістю сучасної системи виховання у контексті
реформування сфери освіти є формування у підлітків:
− умінь усвідомлено обирати шляхи досягнення конкретної мети;
− прагнення утверджувати рівність і толерантність як ключові цінності
демократичного суспільства;

− усвідомлення власної причетності до європейської та світової
спільноти.
Головним завданням сьогодення є виховання молодого покоління, яке
здатне зберегти ідеї демократії, навчити не лише жити в умовах сучасної
держави, дотримуватися її законів, відстоювати свої власні права, а й
застосовувати ці знання на практиці.
Життя суспільства сьогодні ставить серйозні завдання в галузі
виховання і навчання нового покоління. Державі потрібні здорові, мужні,
сміливі, ініціативні, дисципліновані, розумні люди, які були б готові вчитися,
працювати на її благо і, в разі необхідності, встати на її захист. Найважливіша
складова процесу виховання – формування і розвиток патріотичних почуттів.
Без наявності цього компонента не можна говорити про виховання посправжньому гармонійної особистості.
Ніхто не повинен бути байдужим до подій, які відбуваються сьогодні в
Україні: виборювання суверенітету, прагнення миру і незалежності, повага
до історії державотворення. Усі ми маємо усвідомити формулу справжнього
патріотизму: не ми в Україні, а Україна в нас і у серці Європи.
В Україні, як і в інших країнах світу склалася система виховання, в якій
втілилася самобутність народу. Нині під впливом національно–виховних
традицій народу поступово відроджується національна система виховання,
функціонування якої відповідає таким реаліям сьогодення, як перехід
України

на

ринкову економіку, відродження в усіх сферах життя

українського суспільства і процес розбудови незалежної держави.
Концепція громадянського виховання, Концепція національного
виховання, закон України «Про загальну середню освіту», «Про професійнотехнічну освіту», Національна доктрина освіти у двадцять першому столітті
головною метою виховання на сучасному етапі бачить передачу молодому
поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його
національної ментальності, своєрідності світогляду, і на цій основі
формування особистісних рис громадянина України, які включають в себе
національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-

естетичну, екологічну, правову, трудову і фізичну культуру, розвиток
здібностей і талантів.
Головне завдання виховної роботи навчального закладу
спрямовано на створення умов для активної життєвої позиції учнів,
громадянського самовираження і самореалізації, максимального задоволення
потреб учнів в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку. Метою
виховної роботи училища є виховання громадянина України – носія
цінностей та загальнолюдських надбань.
Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період
до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від
14 грудня 2016 р. № 988-р, у 2018–2019 навчальному році училище
продовжує впроваджувати демократичну культуру через вироблення
відповідних процедур для захисту прав дитини і формування демократичних
цінностей: захищати права дитини, стати місцем, безпечним для дитини, і
йдеться не лише про фізичну безпеку, а й про атмосферу довіри і
взаємоповаги, де немає насильства та дискримінації.
Особливої уваги потребують питання превентивного виховання.
Превентивне виховання – це комплексний цілеспрямований вплив на
особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними
інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний
розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів
соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у
поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист.
Одним із дієвих способів встановлення безпечного, комфортного
середовища у навчальному закладі, вирішення учнівських конфліктів та
примирення серед однолітків є робота «Медіаслужби». Діяльність цієї
служби дозволяє формувати у учнів навички співпраці, будувати ефективну
систему вирішення конфліктних ситуацій в училищі, забезпечувати
психологічно здорове середовище в учнівському колективі.

Для забезпечення максимальної ефективності профілактичної роботи
діяльність педагогічного колективу здійснюється на основі комплексного
мультидисциплінарного підходу за інтегрованою моделлю психологічного,
соціально-педагогічного супроводу в межах навчально-виховного процесу. З
метою оптимізації психологічного, соціально-педагогічного супроводу,
формування безпечного освітнього середовища перед педагогічним
колективом постає задача впроваджувати інтегровану організаційну модель,
активізувати та удосконалювати діяльність психолого-педагогічних
консиліумів.
Особливої уваги педагогічних колективів та батьківської громадськості
потребують питання профілактики девіантної поведінки, правопорушень та
злочинності серед неповнолітніх.
Ще одним напрямом виховання підлітків у 2018-2019 навчальному
році є необхідність профілактики залежностей та шкідливих звичок,
включаючи заходи щодо залучення молоді до спорту, творчості, мистецтва,
інших громадських заходів із пропаганди здорового способу життя.
Отже,

ще одне завдання навчального закладу на 2018-2019

навчальний рік – навчання підлітків життєвих навичок (психосоціальним
компетентностям), які сприяють соціальній злагодженості, полегшенню
адаптації до нових життєвих обставин, відновленню психологічної рівноваги,
розбудові здорових стосунків.
Невід’ємною складової превентивної освіти є фізичне виховання.
Формування здорового способу життя – це забезпечення повноцінного
розвитку дітей і молоді, охорона та зміцнення їхнього здоров'я, фізичних
здібностей особистості, гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних
заняттях фізичною культурою, у прагненні до оволодіння санітарногігієнічними знаннями і навичками, вміння правильно поводитись у
критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та
оточуючим.
Одним із важливих завдань навчального закладу є виховання
свідомого ставлення до свого здоров'я як найвищої соціальної цінності,

формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження
і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.
Мета сучасного освітнього процесу – не тільки надати ґрунтовні знання
з різних предметів, а й виховувати морально-духовну, життєво компетентну
особистість, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин,
професіонал, сім’янин, споживач та може протистояти викликам глобалізації
життя.
Складовою частиною виховної роботи є учнівське самоврядування, яке
є однією із важливих умов залучення учнів до громадської діяльності.
Самоврядування в навчальному закладі стає для учнів справжньою школою
демократії, школою громадянського становлення підростаючого покоління.
Виконуючи поставлені завдання педагоги використовуватимуть
різноманітні форми і методи роботи: екскурсії, конкурси, турніри і т. д.
Основними завданнями виховної роботи у 2018 – 2019 н. р. є :
− виховання громадянина України, національно свідомого, життєво і
соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і
приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях;
− сприяння зростанню творчого духовного потенціалу особистості,
розкриття здібностей на кожному з виховних етапів;
− формування особистості учня, його наукового світогляду, його
здібностей, обдарувань;
− стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та
розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів
соціального та благодійного напрямків;
− виконання вимог Державного стандарту

освіти, підготовку учнів

до подальшої освіти і трудової діяльності;
− впровадження оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють
формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення
можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху;
− розвиток учнівського самоврядування як осередку самореалізації
громадянського виховання;

− виховання у учнів поваги до Конституції, державних символів,
почуття власної гідності, свідомого
− ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина,
відповідальності перед законом за свої дії;
− реалізацію права учнів на вільне формування політичних і
світоглядних переконань;
− виховання шанобливого
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українського народу та інших народів і націй;
− виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших
громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового
способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я
учнів.
Отже, мета педагогічного колективу – формування і розвиток
високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією,
готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.
З метою створення умов для реалізації кожної особистості та
підтримки творчого, інтелектуального, духовного потенціалу в ДНЗ
«МВПУПІТ» продовжує реалізацію виховного проекту 1. «Реалізація
Концепції національно-патріотичного виховання молоді в контексті
реформування освіти».

Залякування, знущання, побиття, псування майна – це не дії злочинців,
а те, що відбувається у середовищі сучасних підлітків. Сьогодні всі ці
поняття об’єднує один «новомодний» термін – булінг. Тому у 2018-2019 н.р.
діяльність училища буде напрямлена на реалізацію виховного проекту 2.
«Профілактика булінгу серед підлітків у структурі діяльності соціальнопсихологічної служби училища».

Особливу увагу необхідно зосередити на роботі класних керівників та
майстрів виробничого навчання, створити комплексну систему виховної
роботи з учнями ПТНЗ за пріоритетними напрямками:
I. Ціннісне ставлення до себе
Уміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість. Прагнення
бути фізично здоровою людиною. Уміння визначати свій соціальний статус у
соціальній групі, уміти коректувати та регулювати власну поведінку.
Розуміння та аналіз здоров’єзберігаючих навичок. Уміння орієнтуватися та
адаптуватися в життєвих ситуаціях; визначення життєвих пріоритетів, цілей
та ідеалів.
II. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей
Здійснення вільного морального вибору. Потреба допомагати іншим.
IIІ. Ціннісне ставлення до праці
Усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини. Повага до
людей праці, які створюють духовні та матеріальні блага й цінності. Уміння
доводити справу до логічного завершення.Сформованість практичних умінь і
навичок ведення домашнього господарства.
Професійне самовизначення. Трактування професійної діяльності.
IV. Ціннісне ставлення до природи
Усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежність
людини від природи. Бережливе ставлення до природи. Знання екологічного
законодавства; знання основ безпечної життєдіяльності в умовах екологічної
кризи. Навички оздоровлення довкілля; відповідальне ставлення до правових
норм, до природи як середовища існування людини.
V. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва
Знання про види мистецтва та засоби їх виразності. Наявність
художньо-естетичних емоцій, смаків, почуттів. Володіння системою
елементарних мистецьких знань, понять, термінів. Сформованість потреби
спілкування з мистецтвом. Розуміння й аналіз художніх образів мистецтва.
Участь у позакласній та позашкільній діяльності.
VІ. Ціннісне ставлення до суспільства і держави

Любов до свого рідного краю, Батьківщини, народу. Повага до
українських родинних законів, звичаїв, обрядів і традицій. Знання та
володіння українською мовою. Шанобливе ставлення до державної
символіки. Знання історії та культури інших народностей, які проживають в
Україні та інших державах. Любов до Батьківщини, рідного краю, повага до
державних символів. Знання та усвідомлення необхідності дотримуватися
конституційно-правових норм. Готовність до захисту інтересів Батьківщини.
Участь у житті училища. Повага і толерантне ставлення до представників
інших етносів, віросповідань і культур
Педагогічному працівнику для успішної побудови виховання учнів в
позаурочний час необхідно знати і здійснювати систему видів людської
діяльності, які відповідають об’єктивній природі людини як особистості і її
об’єктивної потреби в оволодінні людською культурою, яка необхідна для
виконання усіх соціальних ролей.
Орієнтована звітність класних керівників:
– психолого-педагогічна характеристика учнівського колективу;
– план роботи на рік;
– журнал виховної роботи;
– методичні розробки з виховної роботи;
– програми адаптації учнів (до нового колективу, до умов виробництва
тощо);
– підсумки роботи за рік, та інше.’

ПЛАН
виховної роботи ДНЗ «МВПУПІТ»
на 2018-2019 навчальний рік
№
з/
п

Термін
проведення

Зміст заходу

Виконавець

1. Організаційна робота
1

Скласти та затвердити річний план
виховної роботи училища на 2018/2019
навчальний рік

31.08.2018

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.

2

Провести консультації класних
керівників, керівників гуртків, лідерів
учнівського самоврядування з питань
планування виховної роботи

31.08.2018

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.

3

Навчальний рік розпочати з Першого
уроку виховного спрямування на тему:
“Будуємо справжню демократичну
країну”

03.09.2018

Класні керівники,
майстри в/н

Вересень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В., класні керівники,
майстри в/н

Вересень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В.

Вересень жовтень

Психолог – Казарінова
Ю.В.

Вересень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В.

4

Зробити аналіз соціального стану
учнівського колективу

5

Взяти на облік дітей-сиріт, дітей, що
залишилися без батьківського
піклування; дітей чорнобильців, дітей з
багатодітних та малозабезпечених сімей,
дітей-інвалідів, внутрішньопереміщених
осіб

6

Організувати та провести психологічні
о б с т е же н н я у ч н і в : П с и хол о г і ч н е
супроводження адаптації учнів до системи
ПТО

7

Провести вибори до органів учнівського
самоврядування

8

Організувати навчання учнівського
активу

№
з/
п

Зміст заходу

9

Сформувати склад Штабу профілактики
правопорушень

10

Організувати роботу гуртків, секцій,
клубів тощо, залучити учнів до участі в
них, узгодити плани роботи гуртків

11

Забезпечити проведення інформаційнопросвітницьких та виховних годин

Термін
проведення

Виконавець

Вересень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В.

з 01.10.18

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
керівники гуртків

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В., майстри в.н., кл.
керівники

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
бібліотекар – Слинько
Н.В., майстри в.н., кл.
керівники

12

Забезпечити відзначення ювілейних дат,
випуск стіннівок

13

Організувати контроль за
відвідуванням учнями навчальних занять

Щомісяця

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники

14

Забезпечити проведення тижнів
предметів і професій

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
викладачі, майстри в.н.

15

Провести психолого-педагогічну
діагностику:
— домінантних особистісних інтересів,
здібностей учнів;
— творчого і професійного потенціалу,
індивідуального стилю діяльності
педагогічних працівників щодо
організації виховного впливу на учнів

Протягом
року

Психолог – Казарінова
Ю.В.

16

Виявити учнів з девіантною поведінкою,
поставити їх на училищний облік

Вересень

Соціальний педагог Казарінова Ю.В.

30.09.2018

класні керівники,
майстри в/н

щодня

класні керівники,
майстри в/н

17 Поновити класні куточки
18

Проводити по групах хвилинки
інформування «Що? Де? Коли?»

№
з/
п

Зміст заходу

Термін
проведення

Виконавець

2. Організація культурно-масової роботи за основними напрямками виховання
2.1. Громадянське виховання
(формування ціннісного ставлення до держави і суспільства)

1

Забезпечити виконання методичних
рекомендацій щодо використання
державної символіки в загальноосвітніх
навчальних закладах. І з цією метою
класним керівникам, майстрам в/н:
• розробити цикл бесід, конкурсів,
лекцій з питань вивчення і
тлумачення державної та
національної символіки
• поновити куточки національної
символіки в аудиторіях

вересень

класні керівники,
майстри в/н

2

Провести цикл тематичних бесід, заходів,
спрямованих на формування в учнівської
молоді поваги до Конституції України,
законів Української держави

протягом
року

класні керівники,
майстри в/н, викладач –
Ковбаса В.М.

3

Міжнародний день миру:
• конкурс малюнків на асфальті
• конкурс комп’ютерних плакатів
«Ми хочемо миру на Землі!»

21.09.2018

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
класні керівники,
майстри в/н,

4

Міжнародний день боротьби проти
насилля:
• тренінг «Як захистити себе від
насильства»
• тематичні години спілкування

03.10.2018

соціально-психологічна
служба, класні
керівники,
майстри в/н,

5

Європейський День боротьби з торгівлею
людьми:
• тематичні години спілкування
• інформаційно-профілактичний
захід «Не стань жертвою торгівлі
людьми»

6

Міжнародний день толерантності
Свято доброти та ввічливості

7

Всеукраїнська акція «Запали свічку» вшанування пам’яті жертв голодомору.

18.10.2018

16.11.2018

Листопад

соціально-психологічна
служба, класні
керівники,
майстри в/н,

Керівник Євроклубу –
Нудьга В.О.
Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
бібліотекар – Слинько
Н.В., викладачі –
Ковбаса В.М.

№
з/
п

8

9

Зміст заходу

Термін
проведення

Створення експозиції присвяченої подіям
на Сході « Війна на Сході України»

протягом
року

Літературний вечір – реквієм до дня
Чорнобильської трагедії «Під калиновою
зорею»

10

Захист міні-проекту «Герої Небесної
сотні»

11

Ознайомлення з історією народних
християнських свят і обрядів. Провести
заходи: свято Миколая, Андріївські
вечорниці, Свято колядок та щедрівок,
Масляна, Великодень

Виконавець

бібліотекар – Слинько
Н.В., викладач –
Гончаров О.М.

Квітень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
бібліотекар – Слинько
Н.В., викладач –
Терещенко К.С.

Лютий, 2019

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
бібліотекар – Слинько
Н.В., майстри в.н., кл.
керівники

Протягом
року

Бібліотекар – Слинько
Н.В., майстри в.н., кл.
керівники

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
викладачі, майстри в.н.,
кл. керівники

12

Тематичні екскурсії до музеїв міста

13

Участь у Всеукраїнській військовоспортивній грі «Джура»

квітень,
травень

Викладач Мотайов
М.М.

14

Проведення єдиної класної години
«Бабин Яр – трагедія народу України»
щодо трагічних подій Голокосту

Вересень

викладач – Ковбаса
В.М.

15

День національної гвардії України
Урок мужності. Відеолекторій

24.03.2017

Бібліотекар – Слинько
Н.В., майстри в.н., кл.
керівники

04–
10.05.2017

Заст. директора з НВР –
Го н ч а р о в а І . П . ,
викладачі, майстри в.н.,
кл. керівники

29.01

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
викладач – Ковбаса
В.М., бібліотекар
Слинько Н.В.

16

17

Заходи присвячені Дню примирення
Уроки мужності «День пам’яті та надії»

Відзначення Дня Пам’яті героїв Крутів

№
з/
п

Зміст заходу

Термін
проведення

Виконавець

18

Лекція «11 квітня – Всесвітній день
визволення в’язнів концтаборів»

Квітень

викладач – Ковбаса В.М

19

Міжнародний день пам’яті жертв
геноциду, вшановування їх гідності і
запобігання цьому злочину

09.12

викладач – Ковбаса В.М

20

День Європи в країнах Європейського
Союзу

Травень

Керівник Євроклубу
Нудьга В.О.

Березень

Викладач –
Терещенко К.С.,
бібліотекар – Слинько
Н.В.

21

Шевченківський тиждень «Провісник
долі України»

2.2. Військово-патріотичне виховання
(формування ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань
рідного краю)

1

Міжнародний день демократії:
• тематичні виховні години
• конкурс учнівських творів
«Демократія моїми очима»

2

День партизанської слави:
• уроки мужності «Не дозволити
забути»
• заочна екскурсія-подорож
«Стежками партизанської слави»
• виставка світлин «Пам’ять крізь
віки»

3

4

5

Свято Покрови Пресвятої Богородиці.
Осінній ярмарок.

Спортивно-мистецьке свято до Дня
українського козацтва

Проведення патріотичних флеш-мобів

14.09.2018

класні керівники,
майстри в/н, викладач
укр. мови Терещенко
К.С.

21.09.2018

Бібліотекар – Слинько
Н.В., майстри в.н., кл.
керівники

11.10.2018

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
викладачі, майстри в.н.,
кл. керівники

12.10.2018

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
керівник фіз. виховання
– Мотайов М.М.,
викладач – Ковбаса
В.М.

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
викладач – Ковбаса
В.М.

№
з/
п

Зміст заходу

Термін
проведення

Виконавець

Жовтень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
керівник фіз. виховання
– Мотайов М.М.,
викладач – Ковбаса
В.М.

21.11.2018

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
викладач – Ковбаса
В.М.

6

Тижневик військово-патріотичної та
оборонно-масової роботи до річниці
Збройних Сил України

7

День Гідності та Свободи
Захист проекту «Революція гідності —
головні дійові особи»

8

День пам’яті жертв голодомору та
політичних репресій:
• всеукраїнська акція «Засвіти
свічку»
• тематичні виховні години

22.11.2018

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
викладач – Ковбаса
В.М., бібліотекар
Слинько Н.В.

9

Міжнародний день волонтерів
Захист проекту «Волонтери — янголи
добра»
Зустріч з волонтерами району

05.12.2016

класні керівники,
майстри в/н

Січень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
викладач – Ковбаса
В.М.

27.01.2018

викладач – Ковбаса
В.М.

Травень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
керівник фіз. виховання
– Мотайов М.М.,
викладач – Ковбаса
В.М.

Травень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
викладач – Ковбаса
В.М.

День Соборності України:
• тематична виставка «22 січня —
День Соборності України»
10

•

тематичні виховні години

•

флеш-моб «Живий ланцюг
єднання»

11

День пам’яті подій під Крутами
Відеолекторій «Пам’яті героїв Крут»

12

Провести тиждень Пам'яті та
примирення, присвячений річниці
звільнення України від німецькофашистських загарбників "Українці у
Другій світовій війні. Життя і долі."

13

Відзначення Дня Скорботи та пам’яті
жертв війни

№
з/
п

Зміст заходу

14

Цикл бесід і виховних годин: "Що
означає бути патріотом", "Річниця
незалежності України", "Твій подвиг,
солдате, пам'ятають нащадки"

15

На завершальному етапі занять із
«Захисту Вітчизни» провести навчальнопольові збори, практикум з основ
медичних знань

Термін
проведення

Виконавець

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В.

Квітень

Викладач – Мотайов
М.М.

2.3. Морально-правове виховання
(формування ціннісного ставлення до права,
переконань у доцільності й необхідності дотримання правових норм)

1

Діяльність лекторію правових знань за
темами: «Людина, особа, громадянин.
Права та обов’язки», «Виборча система
України», «Сім’я - права та обов’язки»,
«Правова подорож Україною»,
«Захищеність особи у правовій державі»

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В., викладач –
Ковбаса В.М.

2

Провести анкетування "Твої моральні
якості"

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В.

3

Провести тижневик правових знань (за
окремим планом)

Грудень

Викладач – Ковбаса
В.М.

4

Дискусія "Чи потрібен я Україні таким,
яким є сьогодні?'

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В.

5

Правовий турнір «Запитання до
Феміди»

Грудень

Викладач – Ковбаса
В.М.,

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
викладач – Ковбаса
В.М., бібліотекар –
Слинько Н.В.

Протягом
року

Психолог – Казарінова
Ю.В., викладач –
Ковбаса В.М., майстри
в.н., кл. керівники

6

Молодіжно–дискусійна студія «Ми
народжені, щоб нести відповідальність за
своє життя»

7

Година спілкування «Як захистити себе
від усіх форм фізичного та психологічного
насильства, недопущення глуму,
жорстокого, брутального поводження,
посягання на гідність»

№
з/
п

Зміст заходу

Термін
проведення

Виконавець

8

Бібліотечний захід з основ християнської
моралі "Книга книг – Біблія"

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В., бібліотекар –
Слинько Н.В.

9

Бесіда "Порядок у навчальному закладі,
дотримання дисципліни – обов'язок
кожного учня"

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники

10

3 метою засвоєння учнівською молоддю
принципів загальнолюдської, народної
моралі, основних етичних категорій,
провести бесіди: «Ввічливість як основа
вихованості», «Запрошення до
люстерка», «Скромність прикрашає
людину», «Коли яке слово мовити»

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники

11

Створення перфоменсів до
Міжнародного дня толерантності

Листопад

Керівник Євроклубу –
Нудьга В.О.

12

Виховні години до Всесвітнього дня
дитини

Листопад

Майстри, кл.керівники

Провести цикл тематичних бесід, заходів,
спрямованих на формування в учнівської
13
молоді поваги до Конституції України,
законів Української держави

протягом
року

Майстри, кл.керівники

2.4. Превентивне виховання
(ціннісне ставлення до свого фізичного "Я")

Вересень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В.

2

Розробити спільні заходи з органами та
службами, які працюють з
неповнолітніми

Серпень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В.

3

Ведення картотеки (обліку учнів з
асоціальною поведінкою)

Протягом
року

Психолог – Казарінова
Ю.В.

Жовтень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В.

1

Організувати роботу Штабу
профілактики правопорушень

4

Участь в обласному конкурсі «Ми проти
насильства і жорстокості»

№
з/
п

Зміст заходу

Термін
проведення

Виконавець

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В.

5

Зустрічі з лікарями різних фахів

6

Цикл бесід і виховних годин: "Проблеми
сучасної молоді", "Підлітки: злочин і
кара», "Здоровий спосіб життя. Хто
"за?"; "Падіння моралі: проституція та її
наслідки"

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В.

7

Круглий стіл «Профілактика надмірного
захоплення учнів комп’ютерними та
азартними іграми»

Протягом
року

психолог – Казарінова
Ю.В., майстри,
кл.керівники

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В.

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В.

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В.

8

9

Організація змістовного дозвілля під час
канікул

Лекторій з попередження суїциду.
Запобігання торгівлі людьми

Загальноучилищні молодіжні акції «За
10 життя без наркотиків», «Анти-СНІД»,
«Тютюновий дим – отрута для здоров’я»

11

Учнівська трибуна « ВІЛ / СНІД – що я
про це знаю. Міфи та реальність»

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В.

12

Виховні години до Всесвітнього дня
боротьби проти туберкульозу

24 березня

Майстри, кл.керівники

Виховні бесіди до Всесвітнього дня
боротьби з тютюнопалінням

31 травня

Майстри, кл.керівники,
викладач – Суліма А.Ю.

2.5. Художньо-естетичне виховання
(виховання ціннісного ставлення до мистецтва)
1

Провести анкетування учнів з метою
виявлення уподобань, інтересів, смаків

Вересень

Керівник гуртка,
майстри в.н., кл.
керівники

№
з/
п

Термін
проведення

Виконавець

2

Укомплектувати гуртки художньої
самодіяльності, технічної та художньої
творчості

Жовтень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
керівники гуртків

3

Продовжити співпрацю з будинком
мистецтв, музеями міста, бібліотеками

Протягом
року

Бібліотекар – Слинько
Н.В.

4

Фестиваль української пісні до дня
Козацтва

Жовтень

Керівник художньої
самодіяльності

5

Провести осінній ярмарок "Барви золотої
осені"

Жовтень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.

Жовтень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
Керівник художньої
самодіяльності

6

Зміст заходу

Підготувати концерт-привітання до Дня
працівників освіти

7

Урочистий вечір до Дня української
писемності та мови

Листопад

Бібліотекар – Слинько
Н.В., керівник
художньої
самодіяльності.
Викладач Терещенко
К.С.

8

Урочистий вечір або концерт,
присвячений Дню захисника України,
річниці Збройних сил України

Протягом
року

Керівник художньої
самодіяльності

9

Випуск стіннівок до свят

Грудень

Бібліотекар – Слинько
Н.В., майстри в.н., кл.
керівники

10

Концерт до Дня студентів

Січень

Керівник художньої
самодіяльності

11

День святого Валентина «Любов’ю
дорожити вмійте»

Лютий

керівник художньої
самодіяльності

12

Концерт, присвячений Дню 8 Березня
«Схилимо зброю перед красою»

Березень

Керівник художньої
самодіяльності

13

Провести цикл бесід, лекцій, конкурсів:
«Мода і смак», «Мода та
індивідуальність», «Про смаки
сперечаються», «Мода від минулого до
сучасного» тощо

Протягом
року

Керівник художньої
самодіяльності,
кл.керівники, майстри
в/н

14

Свято гумору "Квітневі усмішки"

Квітень

Керівник художньої
самодіяльності

№
з/
п

15

Зміст заходу

Вечір відпочинку «Заглянемо в мамині
очі»

Термін
проведення

Виконавець

Травень

Керівник художньої
самодіяльності,
майстри в.н., класні
керівники

16

Культпохід у театр (кінотеатр)

Постійно

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники

17

Свято випускників

Червень

Керівник художньої
самодіяльності

18

Виховні години: "Моє хобі", "Молодіжна
культура. Яка вона?"

Протягом
року

Кл.керівники, майстри
в/н

19

Урок самовиховання "Управляй своїми
емоціями"

Протягом
року

Психолог – Казарінова
Ю.В.

20

Участь в обласному фестиавлі художньої
самодіяльності «Дивограй»

Керівник художньої
самодіяльності

2.6. Трудове виховання
(формування ціннісного ставлення до праці)
1

Організація чергування в кабінетах,
майстернях

Протягом
року

Майстри в.н., кл.
керівники

2

Закріпити ділянки території закладу за
групами для систематичного прибирання

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники

3

Анкетування учнів на професійну
придатність

Протягом
року

Психолог – Казарінова
Ю.В., майстри в.н., кл.
керівники

4

Виготовлення корисної продукції в
майстернях училища

Протягом
року

Майстри в.н.

5

Проведення трудових десантів з
підготовки приміщень до осінньо–
зимового, весняно–літнього сезонів

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники

6

Тематичний вечір "Професія, яку ти
обрав"

Протягом
року

Майстри в.н.

7

Ескурсії на підприємства

Протягом
року

Майстри в.н.

8

Провести цикл бесід із трудового
законодавства

Протягом
року

Викладач – Ковбаса
В.М., майстри в/н,
кл.керівники

№
з/
п

Термін
проведення

Виконавець

Протягом
року

Майстри в.н., психолог
– Казарінова Ю.В.

Квітень

Викладач біології –
Суліма А.Ю.

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,викладач
– Ковбаса В.М.,
майстри в.н.

Лекторій за напрямками :
- Як скласти резюме
- Що таке співбесіда
12
- Як створити свою фірму
- Кодекс чесного підприємця
- Сто шляхів, сто доріг
- Моя професія на ринку праці

Протягом
року

Викладач – Афанасьєва
О.Ю.

Проведення загальноучилищних
санітарних днів «Трудовий десант»

Протягом
року

майстри в.н.

Година спілкування « Життєвий і
професійний успіх людини.
14
Конкурентоспроможність і мобільність
сучасного фахівця»

Протягом
року

майстри в.н.

Зміст заходу

9

Рольова гра «Мої професійні бажання»

10

Український День довкілля. Акція
«Посади дерево»

11

Провести цикл бесід та виховних годин:
"Праця – основа життя", "Трудові права
неповнолітніх", "Проблеми ринкової
економіки"

13

2.7. Екологічне виховання
(формування ціннісного ставлення до природи)

1

Залучити учнів до практичної
природоохоронної діяльності, догляду за
зеленими насадженнями в кабінетах,
майстернях та на території училища

Протягом
року

майстри в.н., кл.
керівники

2

Участь у загальнодержавних суботниках

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,

3

Вечір пам'яті «Чорнобиль — горе
України, її незагоєна рана»

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
викладач –Суліма А.Ю.

4

Конкурс газет на екологічну тематику

Протягом
року

Викладач – Суліма
А.Ю.

5

Провести цикл бесід та виховних годин:
"Природа, екологія і ми", "Що таке
екологія?", "Земля і ми", "Захистимо
довкілля"

Протягом
року

Викладач – Суліма
А.Ю.

№
з/
п

Зміст заходу

Термін
проведення

Виконавець

Жовтень листопад

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники

6

Конкурс фотолюбителів «Моя Україна!»

7

Конкурс фотографій «Бережіть творіть
красу земну» до Дня Землі.

Квтень травень

Бібліотекар – Слинько
Н.В.

8

Проведення тематичних годин
спілкування та виховних заходів

Протягом
року

Майстри, кл.керівники

3. Індивідуальна робота з учнями
1

Вивчення індивідуальних особливостей
учнів (анкети, тести, особові справи)

Протягом
року

Майстри в.н., кл.
керівники, психолог –
Казарінова Ю.В.

2

Оформлення соціальних паспортів груп,
навчального закладу

Протягом
року

Майстри в.н., кл.
керівники, психолог –
Казарінова Ю.В.

3

Здійснення діяльності щодо позитивної
адаптації учнів з соціальних категорій,
першокурсників в училищі

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники,
психолог – Казарінова
Ю.В.

4

Систематичний контроль відвідування
занять

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники

5

Забезпечення соціального захисту учнів,
що потребують соціально-матеріальної
підтримки:
- постійний психолого-педагогічний
супровід учнів у навчальновиховному процесі;
- організація пільгового харчування
учнів;
- вивчення умов проживання учнів;
- організація відпочинку і
оздоровлення;
- надання психологічної, медичної та
педагогічної допомоги

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники,
психолог – Казарінова
Ю.В.

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В.

6

Виявлення і допомога неблагополучним
сім'ям

№
з/
п

Термін
проведення

Виконавець

Протягом
року

Майстри в.н., кл.
керівники, психолог –
Казарінова Ю.В.

8

Організація педагогічного патронажу за
дітьми-сиротами та дітьми, які
залишились без піклування батьків

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники,
психолог – Казарінова
Ю.В.

9

Індивідуальна робота з учнями,
схильними до правопорушень

Протягом
року

Психолог – Казарінова
Ю.В., майстри в/н, кл.
керівники

7

Зміст заходу

Вивчення соціального оточення учнів,
умов проживання в гуртожитку,
мікроклімату в сім'ях

4. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання)
(формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей)

1

Організувати роботу батьківських
комітетів у групах, делегувати
представників до батьківського комітету
училища

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники

2

Провести загальні батьківські збори
училища

Протягом
року

Адміністрація

3

Організувати роботу психологічної
служби для батьків (консультації)

Протягом
року

Психолог – Казарінова
Ю.В.

4

Регулярно проводити батьківські збори, на
які виносити актуальні питання життя та
діяльності училища, навчання і виховання
учнів

Протягом
року

Класні керівники,
майстри в/н

5

Підтримувати зв’язки з родинами, де
виховуються студенти, схильні до
правопорушень

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В.

6

Здійснювати постійний контроль над
неблагополучними сім'ями

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В., майстри в/н, кл.
керівники

7

Робота з питань підготовки молоді до
шлюбу та батьківства

Протягом
року

Психолог – Казарінова
Ю.В.

№
з/
п

8

9

Термін
проведення

Виконавець

Проводити індивідуальну роботу з
батьками, які приділяють дітям
недостатньо уваги

Протягом
року

Психолог – Казарінова
Ю.В., майстри в/н, кл.
керівники

Здійснювати правову освіту батьків

Протягом
року

Психолог – Казарінова
Ю.В., майстри в/н, кл.
керівники

Зміст заходу

5. Фізична підготовка. Формування здорового способу життя
(формування ціннісного ставлення до себе)

1

Організувати роботу спортивних секцій,
гуртків

2

Створити та організувати роботу
спеціальної медичної групи

3

Виходячи з результатів діагностики
допомогти учням у пізнанні власного
характеру, боротьбі з негативними рисами,
вихованні позитивних якостей

4

Загальноучилищний Олімпійський урок до
Дня фізкультури та спорту в Україні

Вересень –
жовтень

Керівник фіз. виховання
– Мотайов М.М.,
викладач – Дяченко
М.Б.

Протягом
року

Керівник фіз. виховання
– Мотайов М.М.
Психолог – Казарінова
Ю.В., майстри в/н, кл.
керівники

Вересень

Керівник фіз. виховання
– Мотайов М.М.

5

Олімпійський тиждень

Вересень

Керівник фіз. виховання
– Мотайов М.М.,
викладач – Дяченко
М.Б.

6

Лекторій «Здоров’я кожного – здоров’я
нації»

Протягом
року

Керівник фіз. виховання
– Мотайов М.М.

7

Спортивно-мистецьке свято до дня
Козацтва

Жовтень

Керівник фіз. виховання
– Мотайов М.М.

8

Виховні години «Організація та способи
активного відпочинку», «Фізична культура
в житті славетних людей», "Особиста
гігієна та режим дня", "Наш вільний час і
здоровий спосіб життя", "Профілактика
йододефіциту", "Профілактика
виробничого травматизму" тощо

Протягом
року

Керівник фіз. виховання
– Мотайов М.М.,
викладач – Дяченко
М.Б., майстри в.н., кл.
керівники

№
з/
п

9

Зміст заходу

Проведення внутрішньо-училищних
змагань з футболу, баскетболу,
настільному тенісу, волейболу, шахів,
шашок

10

Участь у міських, районних та обласних
змаганнях

11

Підвищувати якість уроків фізичного
виховання, контролювати відвідування їх
учнями

12

Формування навичок здорового способу
життя (проведення тренінгів)

Втілення фізкультхвилинок на уроках
13 теоретичного навчання та фізкультпауза на
виробничому навчанні

14

15

Профілактичні бесіди, присвячені
міжнародному Дню боротьби зі СНІДом

Лекторій «Про шкідливий вплив тютюну
на дитячий організм»

Провести семінар для батьків, викладачів,
16 учнів з питань гендерної культури та
запобігання всім формам насильства

Термін
проведення

Виконавець

Протягом
року

Керівник фіз. виховання
– Мотайов М.М.,
викладач – Дяченко
М.Б.

Протягом
року

Керівник фіз. виховання
– Мотайов М.М.,
викладач – Дяченко
М.Б.

Протягом
року

Керівник фіз. виховання
– Мотайов М.М.,
викладач – Дяченко
М.Б.

Протягом
року

Керівник фіз. виховання
– Мотайов М.М.,
викладач – Дяченко
М.Б.

Протягом
року

Керівник фіз. виховання
– Мотайов М.М.,
викладач – Дяченко
М.Б., майстри в.н., кл.
керівники

30.11.2018

Класні керівники,
майстри в/н

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В., майстри в/н, кл.
керівники

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
психолог – Казарінова
Ю.В., майстри в/н, кл.
керівники

6. Позаурочна робота в гуртожитку

1

Проведення заходів щодо заселення
мешканців гуртожитку, облаштування
кімнат, приміщень, видача постільної
білизни, предметів індивідуального
користування

Серпень вересень

Комендант – Федорова
Н.В.

№
з/
п

Зміст заходу

Термін
проведення

Виконавець

2

Організація учнівського самоврядування
(створення Ради гуртожитку, формування
органів самоврядування на поверхах)

Вересень

Вихователі

3

Здійснення роботи з активізації
діяльності Ради гуртожитку

Постійно

Вихователі

4

Здійснювати діяльність щодо
формування санітарно-гігієнічних вмінь і
навичок, самообслуговування, розвитку
вмінь переборювати шкідливі звички

Постійно

Вихователі

5

Залучення учнів-мешканців гуртожитку
до занять у гуртках та спортивних
секціях

Постійно

Керівник фіз. виховання
– Мотайов М.М.

6

Проведення циклу бесід з техніки
безпеки при проживанні у гуртожитку

7

Здійснення виховних, пізнавальних,
інтелектуальних заходів в гуртожитку у
позаурочний час.

Постійно

Вихователі

8

Систематичне проведення санітарних
годин

Постійно

Вихователі

9

Формування пропускного режиму

Постійно

Комендант – Федорова
Н.В.

10

Контроль за самопідготовкою учнів

Постійно

Вихователі

Щомісячно

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
вихователі, майстри
в.н., кл. керівники

11

Регулярні рейд-перевірки стану
проживання учнів у гуртожитку

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.,
вихователі

7. Учнівське самоврядування
1

Звітно-виборча конференція органів
учнівського самоврядування

Вересень

Майстри в.н., кл.
керівники

2

Організувати роботу учнівського
парламенту

Вересень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники

3

Робота над удосконаленням документів
учнівського самоврядування

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.

№
з/
п

Зміст заходу

Термін
проведення

Виконавець

Вересень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники,
вихователі гуртожитку

4

Затвердження структури учнівського
парламенту, органів учнівського
самоврядування в групах, в гуртожитку,
вироблення стратегії їх діяльності та
узгодження планів

5

Здійснити аналіз системи доручень та
їх вплив на активність учнів. Провести
співбесіди з учнівським активом з
питань підвищення суспільної
активності молоді

Вересень

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники,
вихователі гуртожитку

6

Участь органів учнівського
самоврядування у забезпеченні порядку
в училищі, дотриманні учнями
санітарно-гігієнічних вимог, правил
поведінки та правил для учнів ПТНЗ

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники

7

Проводити засідання ради лідерів
учнівського самоврядування

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П.

8

Організувати випуск стіннівок

Протягом
року

Майстри в.н., кл.
керівники

9

Проводити тематичні акції

Протягом
року

Майстри в.н., кл.
керівники

Проведення днів самоврядування

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники

Протягом
року

Заст. директора з НВР –
Гончарова І.П., майстри
в.н., кл. керівники

10

Проведення соціологічних досліджень з
11 проблем життєдіяльності учнівських
колективів

Заст. директора з НВР

І.П.Гончарова

