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Вступ 

Освітній процес у ліцеї в 2019-2020 навчальному році був спрямований на виконання 

навчальних планів і програм; удосконалення навчальних планів та освітніх програм згідно 

стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній  основі і ліцензованих 

професій: «Електрогазозварник, рихтувальник кузовів»; «Опоряджувальник будівельний 

(штукатур, монтажник гіпсокартонних конструкцій,  маляр, лицювальник-плиточник)»; «Слюсар з 

ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник ручного зварювання»; «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів»; «Касир (в банку), касир торговельного залу, адміністратор»; 

виховання патріотизму, культурно-національної та духовної свідомості. Впроваджувались нові 

форми і методи навчання, які сприяли розвитку пізнавальних здібностей та самостійності 

здобувачів освіти. Продовжується співпраця ліцею з Національною гвардією та Збройними силами 

України, Товариством сприяння обороні України.   На засіданні педагогічної ради (протокол №6 від 30.08.2019 року) схвалено  методичну тему, 

над якою працюватиме педагогічний колектив  ліцею  найближчі роки «Підвищення рівня 

професійної майстерності педагогів та партнерська співпраця з роботодавцями – шлях до якісної 

професійної освіти».  

Виконання плану регіонального замовлення на 2019-2020 навчальний рік – 164 здобувачі 

освіти ( 72 %). Контингент навчального закладу на  01.10.2019 року склав 444 здобувачі освіти. 

У 2019-2020 навчальному році на базі ліцею проведено міську методичну секцію заступників 

директорів з навчальної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва 

(вересень). Педагогічні працівники методичних комісій автослюсарних та зварювальних професій 

брали активну участь у розробці тестів для проведення державної кваліфікаційної атестації у 2020 

році з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник ручного 

зварювання». Практичний психолог Щур В.А. разом з методистами Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві розробляла і проводила профорієнтаційні 

тренінгові заняття для учнів закладів загальної середньої освіти. Викладачі предметів 

«Електротехніка» та «Історія» брали участь у міському конкурсі «Учитель року 2020». Викладачі 

загальноосвітньої підготовки  підготували здобувачів освіти до участі в ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських  олімпіад (фізика – 6 місце, історія – 6 місце, географія – 6 місце, математика – 5 і 6 

місця). 

За підсумками державної кваліфікаційної атестації випуск 2020 року -  131 особа, отримано 

дипломів – 131. Два здобувачі освіти отримали дипломи з відзнакою. Державну кваліфікаційну 

атестацію випускники склали: середній рівень – 30, достатній рівень - 73, високий рівень - 28 

здобувачів освіти. Он-лайн тестування з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів, електрозварник ручного зварювання» у 2020 році склали 22 здобувачі освіти: середній 

рівень – 4, достатній рівень - 16, високий рівень – 2.  Отримали рівень кваліфікації: 2 розряд -  23, 3 

розряд – 79, 4 розряд –  2 9 о с і б . Працевлаштовано 115 випускників, 8 осіб продовжать навчання  в 

закладах освіти, 2 – призвані на службу до Збройних Сил України, 4 не працевлаштовані (1 – у 

відпустці по догляду за дитиною до 3 років, 3 – інші причини).  

На 2020-2021 навчальний рік укладено 96 договорів про надання освітніх послуг у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти між ліцеєм  і замовниками робітничих кадрів на 476 

робочих місць. 

  У  2019-2020 навчальному році підвищили кваліфікацію 13  педагогічних працівників, 

пройшли стажування на підприємствах 11 педагогічних працівників; 1 педагогічному працівнику 

підтверджено  педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії», 1 педагогічному 

працівнику підтверджено  педагогічне звання «викладач-методист», 1 педагогічному працівнику 

підтверджено  педагогічне звання «старший викладач», 4 педагогічним працівникам підтверджено 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» і 1 викладачу присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії». 



   Основою підготовки кваліфікованих робітників системи професійної (професійно-

технічної) освіти є поєднання теоретичного навчання з виробничою діяльністю. Перед 

педагогічним колективом  ліцею  стоїть  завдання  з підготовки  висококваліфікованих робітників 

для будівельної галузі міста. Це завдання можливо успішно вирішити за умови впровадження в 

освітній процес передового досвіду, нових освітніх та виробничих технологій. Одним з головних 

завдань виховання підростаючого покоління є формування самостійного мислення, підготовка до 

творчої діяльності. Сьогодні особливу увагу у підготовці молодих кваліфікованих робітників 

необхідно акцентувати на почутті високої відповідальності за якісні показники праці, дотримання 

трудової дисципліни, вмінні працювати новітніми матеріалами, на сучасному обладнанні та за 

новими технологіями. 

Активно співпрацюємо з Інститутом професійно-технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України щодо створення стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Опоряджувальник будівельний». Аналіз інноваційної діяльності викладачів Київського 

професійного будівельного ліцею  показує, що в освітньому процесі впроваджуються інноваційні 

педагогічні технології, а саме: особистісно орієнтоване навчання та виховання, інтерактивні 

технології, проблемне навчання, проектна технологія, технологія ситуативного моделювання, 

колективно - групове навчання, навчання  у малих групах, технології дистанційного навчання. З 

2017 року здобувачі освіти  опановують професію «Електрогазозварник, рихтувальник кузовів» з  

елементами дуальної форми навчання. 

Майстри виробничого навчання та викладачі протягом навчального року брали участь у 

тренінгах, семінарах, конференціях, вебінарах,  майстер-класах, міських профорієнтаційних 

заходах. У ліцеї були проведені педагогічні читання, 2 психолого-педагогічні  семінари, 2 

практичні семінари з методичної роботи, профорієнтаційні заходи, Декада молодого педагога, 

предметні тижні. У зв’язку з призупиненням освітнього процесу в закладах освіти з 12.03.2020 

(наказ       ),  викладачі та майстри виробничого навчання проводили дистанційне навчання на 

платформі Moodle. 

Для інноваційної діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання в ліцеї створені 

належні умови. А саме: експериментальні майданчики Оновлення змісту освіти (центр сучасних 

професій і технологій навчання), Центр енергоефективності та енергозбереження. У 2011 році 

підписана угода з ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)»  про співпрацю та розроблена програма 

створення на базі Київського професійного будівельного ліцею  Навчально-практичного центру 

будівельної галузі.  У рамках співробітництва з ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)» проводяться 

майстер-класи, навчання майстрів виробничого навчання й здобувачів освіти ліцею. Також ТОВ 

«Хенкель Баутехнік (Україна)» неодноразово надавало ліцею матеріальну допомогу на укріплення 

навчально-матеріальної бази у вигляді сучасних будівельних матеріалів. 

Перед педагогічним колективом у 2020 – 2021 навчальному році  стоять наступні  завдання: 

- продовжити роботу над удосконаленням  освітнього  процесу; 

- активізувати співпрацю з громадськими організаціями щодо залучення інвестиційних 

коштів для розвитку освітнього середовища ліцею; 

- спрямувати діяльність усього педагогічного колективу на запровадження нових освітніх та 

виробничих технологій; 

- активізувати самоосвіту педагогічних працівників шляхом участі у всеукраїнських та 

міжнародних тренінгах, семінарах, стажуванні тощо; 

- формувати у здобувачів освіти різні види компетентностей; 

- забезпечити якісне вивчення програмного матеріалу з предметів теоретичного навчання 

згідно вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 № 947 «Про затвердження 

типової базисної структури навчальних планів та якісне виконання контрольних, практичних і 

лабораторних робіт»; 

- забезпечити ефективну та результативну співпрацю з підприємствами-замовниками 

робітничих кадрів, з науковими установами щодо дослідницько-експериментальної діяльності; 



- під час професійно-практичної підготовки виховувати у здобувачів освіти любов до праці; 

- будувати виховну роботу на культурно-національній, духовній спадщині та свідомості 

здобувачів освіти, естетичному, трудовому, військово-патріотичному вихованні; 

-    суворо дотримуватись правил та вимог охорони праці; 

-   вести активну профілактичну роботу серед здобувачів освіти, схильних до правопорушень; 

-   переобладнати малярну майстерню для професії «Газозварник»; 

-  створити лабораторію технічного обслуговування автомобілів; 

-  створити на базі майстерні мулярів сучасну мобільну майстерню для професій:  

- «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»;  

- «Монтажник систем утеплення будівель»; 

- «Муляр»; 

- «Маляр». 

-  переобладнати робоче місце майстра виробничого навчання у зварювальній майстерні; 

- продовжити працювати над створенням Навчально-практичного будівельного центру за 

сприяння компанії  «Хенкель Баутехнік  (Україна)»; 

-   виконати навчальні плани і освітні програми у 2020-2021 навчальному році. 

 

  



I . Організаційні заходи 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

 

Виконавець 

 

При-

мітка 

1 Забезпечити підписання актів готовності 

ліцею до нового навчального року, осінньо-

зимового періоду та розробити заходи щодо 

енергозбереження 

 

до 

20.08.2020 
Іванець М.Д. 

Карпова Ж.П. 

Роздобудько О.В. 

Хильченко І.Г. 

 

2 Розподілити педагогічні кадри, 

відкоригувати функціональні обов’язки 

 
28.08.2020 Іванець М.Д. 

Карпова Ж.П., 

Бобровська О.Ю., 

Деркач Л.П. 

 

3 Підготувати та затвердити акт готовності 

ліцею до нового навчального року 

до 

31.08.2020 

Іванець М.Д. Карпова Ж.П., 

Хильченко І.Г., 

Роздобудько О.В. 

 

4 Укласти договори з підприємствами, 

установами та організаціями для проходжен-

ня виробничого навчання і виробничої 

практики здобувачами освіти ліцею 

до 

31.08.2020 

Карпова Ж.П., 

Роздобудько О.В. 
майстри в/н 

 

5 Видати наказ про зарахування нового 

контингенту з реєстрацією здобувачів освіти 

в поіменній книзі 

 

31.08.2020 
     Іванець М.Д   Карпова Ж.П. 

 

6 Видати наказ про затвердження складу 

педагогічної ради, закріплення навчальних 

кабінетів і майстерень за педпрацівниками; 

призначити голів МК, керівників гуртків та 

спортивних секцій 

 

 

 

 31.08.2020 

Іванець М.Д. 

 

 

Карпова Ж.П., 

Бобровська О.Ю., 

Деркач Л.П.,   

Кириченко О.М. 

 

Кириченко 

 

 

 

7 Скласти розклад занять; розподілити 

педагогічне навантаження згідно наказу 
до 

31.08.2020 
Іванець М.Д.   Деркач Л.П. 

 

8 Підготувати навчально-плануючу 

документацію на начальний рік 
до 

31.08.2020 

керівники 

підрозділів 
педпрацівники 

 

9 Скласти розклад та організувати роботу 

гуртків художньої самодіяльності, 

спортивних секцій 

31.08.2020 Бобровська О.Ю. 
керівники гуртків 

та секцій 

 

10 Скласти план роботи педагогічної ради, 

перелік питань для інструктивно-

методичних нарад 

 

 

 

 

31.08.2020 Карпова Ж.П.   Кириченко О.М. 

 

11 Організувати роботу методичних комісій 

ліцею 

31.08.2020 Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П. 

  Кириченко О.М.  

12 Оновити навчально-плануючу документацію 

з усіх предметів і професій, розглянути та 

погодити її на засіданні методичних комісій 

 

31.08.2020 Карпова Ж.П.   Кириченко 

О.М., голови МК, 

педпрацівники 

 

 

13 Забезпечити журналами обліку теоретичного 

і виробничого навчання, з виховної роботи,  

що відповідають вимогам 

31.08.2020 Карпова Ж.П. Деркач Л.П., 

Роздобудько О.В. 

Бобровська О.Ю. 

 

14 Проводити інструктивно-методичні наради : 

1 вівторок – засідання Школи молодого 

педагога; 

2-й вівторок – при директорові; 

3-й вівторок – засідання  МК, керівники 

підрозділів;  

4-й вівторок- засідання педагогічної ради 

протягом н.р. 

кожен 

вівторок 

Іванець М.Д. Карпова Ж.П. 

Бобровська О.Ю. 

Деркач Л.П. 

Кириченко О.М. 

Роздобудько О.В. 

голови МК 

 

 

15 

Провести поселення учнів у гуртожиток 

01.09.2020 

Бобровська О.Ю. 

Хильченко І.Г. 

 

вихователі, 

комендант 

гуртожитку, 

керівники груп 

 

 



16 Провести загальні збори учнів, що 

проживають у гуртожитку, ознайомити  з 

правилами проживання та правилами 

поведінки у гуртожитку 

 

01.09.2020 Іванець М.Д. 

Бобровська О.Ю., 

Хильченко І.Г., 

керівники груп, 

вихователі, 

комендант                           

гуртожитку 

 

 

 

 

 

17 Провести збори батьків і учнів І курсу 
01.09.2020 Іванець М.Д. 

Бобровська О.Ю., 

Карпова Ж.П.  

 

18 Для здійснення контролю за відвідуванням 

занять здобувачами освіти та з метою 

збереження контингенту ліцею закріпити 

адміністрацію за: 

І курсом- заступник директора з навчально-

виховної роботи; 

ІІ курсом- заступник директора з навчальної 

роботи; 

ІІІ курсом- заступник директора з 

навчально-виробничої роботи 

01.09.2020 Іванець М.Д. 

Карпова Ж.П. 

Бобровська О.Ю. 

Деркач Л.П. 

 

19 Здійснити організаційно-методичні  заходи з 

інформування голів методичних комісій 

щодо ефективної організації та планування 

методичної роботи відповідно до Положення 

про методичну роботу в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти 

02.09.2020 Іванець М.Д. Кириченко О.М. 

 

20 Скласти графік контролю керівниками ліцею 

стану проходження  виробничого навчання та 

виробничої практики на підприємствах 

до 

04.09.2020 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В.  

21 Скласти графік відвідування уроків 

теоретичного і виробничого навчання 

керівництвом ліцею 

до 

04.09.2020 

Карпова Ж.П. Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П., 

Бобровська О.Ю., 

Кириченко О.М., 

Роздобудько О.В. 

 

22 Підготувати звітні дані про початок нового 

2020-2021 навчального року 

до 

09.09.2020 

Іванець М.Д. Карпова Ж.П.  

23 Організувати стажування майстрів в/н  

згідно графіка 

до 

10.09.2020 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В.  

24 Внести до Єдиної електронної бази з питань 

освіти дані про здобувачів освіти нового 

контингенту  (згідно наказу МОН України 

від 19.08.2013 №1/9-556 ) 

до 

04.09.2020 
Карпова Ж.П. 

Бойко Я.А., 

керівники груп 

 

25 Організувати роботу Школи молодого 

викладача і Школи молодого майстра 
 

до 

04.09.2020 

Карпова Ж.П. Деркач Л.П., 

Роздобудько О.В. 

 

26 Створити атестаційну комісію ліцею на 

навчальний рік та скласти графіки 

атестації педагогічних працівників  на 

2020-2021 навчальний рік  і  на 

наступні 5 років  

до 

20.09.2020 

Іванець М.Д. Карпова Ж.П., 

 Кириченко О.М. 

 

27 Вивчити особові справи здобувачів освіти 

нового контингенту  

 

 

 

 

вересень Бобровська О.Ю. керівники груп 
 

28 Замовити єдині квитки та електронні квитки  

для здобувачів освіти нового контингенту вересень  Бобровська О.Ю. керівники груп 

29 Провести батьківські збори груп перехідного 

контингенту 

 

за графіком Бобровська О.Ю. керівники груп 
 



30 Скласти графік та провести єдині 

перевірочні контрольні роботи для учнів І 

курсу із загальноосвітніх дисциплін 
вересень Деркач Л.П. 

викладачі 

загальноосвітніх 

дисциплін 

 

31 Створити моніторингову службу для 

здійснення моніторингу працевлаштування 

випускників 2020 року 

вересень Карпова Ж.П. Роздобудько О.В.  

майстри в/н 

 

32 Розробити заходи по збереженню 

інструменту та економії матеріалів під час 

проведення уроків виробничого навчання в 

майстернях ліцею 

вересень 

жовтень 

Роздобудько О.В зав. майстернями  

33 Розробити план навчально-виробничої 

діяльності 

на кожен 

квартал 

   Карпова Ж.П. Роздобудько О.В.  

34 Скласти перелік навчально-виробничих 

робіт та перелік завдань для поетапної 

кваліфіка-ційної  атестації (ПКА) з усіх 

професій. Розглянути та погодити їх  на 

засіданні МК 

вересень Карпова Ж.П. 

РоздобудькоО.В. 

голови МК, 

викладачі 

спецдисциплін,  

майстри в/н 

 

35 Укласти договори з підприємствами 

комунальних форм власності на підготовку 

робітничих кадрів 

вересень Іванець М.Д. 

Карпова Ж.П. 

Роздобудько О.В. 

майстри в/н 

 

36 Провести конкурс художньої самодіяльності 

«Алло! Ми шукаємо таланти» 
вересень 

БобровськаО.Ю. 

 

БобровськаО.Ю., 

Шевчук О.Г., 

керівники груп 

 

 

37 Організувати проведення міського конкурсу  

серед здобувачів освіти закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва за 

професією «Електрогазозварник» на базі 

ліцею 

22.09.2020 

Іванець М.Д. Карпова Ж.П., 

Роздобудько О.В.  

 

38 Проводити семінари майстрів в/н та класних 

керівників щодо основних напрямків 

виховної роботи, враховуючи сучасні 

вимоги 

1 раз на 

місяць 

 

БобровськаО.Ю. 

 

БобровськаО.Ю., 

Щур В.А. 

 

 

39 Проводити засідання Ради профілактики 

правопорушень 

1 раз на 

місяць 

Іванець М.Д. Бобровська О.Ю. 

 

 

40 Проводити загальні лінійки з учнями ліцею:  

1-й вівторок - директор, 

2-й вівторок – заступник директора з 

навчально-виховної роботи; 

3-й вівторок – заступник директора з 

навчальної роботи, 

4-й вівторок – заступник директора з 

навчально-виробничої роботи  

протягом 

н.р. 

 кожен 

вівторок 

 

Бобровська О.Ю. 

 

педпрацівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Організувати на базі ліцею проведення 

дослідно-експериментальної роботи згідно 

Угоди про науково-методичне 

співробітництво  з Інститутом професійної 

(професійно-технічної) освіти НАПН України  

протягом 

н.р. 

Іванець М.Д. Кириченко О.М., 

голови МК 

 

42 Продовжити співпрацювати на партнерській 

основі згідно Угоди про  співробітництво з 

ТОВ  Хенкель Баутехнік (Україна) по 

створенню навчально-практичного центру на 

базі ліцею 

протягом 

н.р. 

Іванець М.Д. Карпова Ж.П., 

РоздобудькоО.В. 

педпрацівники 

професійної 

підготовки 

 

43 Оновити батьківський комітет ліцею та 

батьківські комітети в групах та 

активізувати їх роботу. 

Систематично проводити батьківські збори  

вересень  

 

1 раз на 

семестр 

Бобровська О.Ю. 

 

кл. керівники, 

майстри в/н 

 

 



44 

 

Провести психолого-педагогічну 

діагностику нового учнівського контингенту 

вересень  Бобровська О.Ю. 

 

  Щур В.А.  

45 Організувати підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та керівного складу 

ліцею на курсах: 

- при Інституті Інституті післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету 

імені Бориса Грінченка: 

- викладачі загальноосвітніх дисциплін; 

- інші категорії педагогічних 

працівників; 

при Центральному інституті   післядипломної 

педагогічної      освіти Державного вищого 

навчального закладу «Університет 

менеджменту освіти» Національної академії 

педагогічних наук України: 

- керівний склад; 

- методисти; 

при Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти: 

- старші майстри; 

- майстри виробничого навчання 

згідно 

графіка  

Іванець М.Д. Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П., 

Кириченко О.М. 

 

46 Організувати і провести культурно-масові 

заходи до Дня працівника освіти 

жовтень Бобровська О.Ю. керівники гуртків 

художньої 

самодіяльності 

 

47 Організувати роботу активу учнівського 

самоврядування 

жовтень Бобровська О.Ю. 

 

Бобровська 

О.Ю., 

керівники груп 

 

48 Організувати і провести культурно-масові 

заходи для учнів та працівників ліцею з 

нагоди Дня українського козацтва, Дня 

захисника України та свята «Покрови 

Пресвятої Богородиці» 

жовтень Бобровська О.Ю. голова МК, викл. 

«Захисту 

України» 

 

49 Організувати профорієнтаційну роботу в 

закладах загальної середньої освіти м. Києва 

та Київської області, розробити конкретні 

заходи з профорієнтаційної роботи,  

розглянути та погодити їх на засіданні 

педагогічної ради 

жовтень БобровськаО.Ю. педагогічні 

працівники ліцею 

 

50 Організувати та провести  Декаду молодого 

педагога 

12.10.-

23.10.2020 

Кириченко О.М. голови МК  

51 Провести заходи з нагоди 75-річчя з дня 

створення Організації Об’єднаних націй 

(ООН) та членства УРСР 

 

24.10.2020 Бобровська О.Ю. 
викладачі 

історичних 

дисциплін 

 

 

 

52 Взяти участь у міському огляді-конкурсі на 

кращу майстерню за професією 

«Лицювальник-плиточник» 

жовтень-

листопад 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В., 

майстри в/н 

опоряджувальних 

професій 

 

53 Організувати відзначення Дня української 

писемності та мови листопад Деркач Л.П. 

викладачі 

української мови 

та літератури 

 

54 Організувати проведення міської методичної 

секції методистів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва на  

базі ліцею 

6.11.2020 Іванець М.Д. 
Кириченко О.М., 

голови МК 

 

55 Взяти участь у міському конкурсі на кращу 

організацію методичної роботи в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти 

листопад- 

грудень 
Іванець М.Д. 

Кириченко О.М., 

голови МК 

 



56 Провести заходи із відзначення Дня 

Збройних сил України. Взяти участь у 

міському військово-патріотичному конкурсі 

серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти «Ми, патріоти 

твої, Україно!» 

листопад Бобровська О.Ю. 

керівник 

фізичного 

виховання, 

викладач 

«Захисту 

України» 

 

57 Взяти участь у Міжнародному конкурсі з 

української мови імені Петра Яцика та 

Міжнародному мовно-літературному 

конкурсі учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

листопад-

грудень 

Деркач Л.П. викладач 

української мови 

 

58 Організувати проведення олімпіади з 

інформатики на базі ліцею 

03.12.2020 Деркач Л.П. Кириченко О.М., 

голова МК 

 

59 Організувати роботу з проведення 

моніторингового дослідження з питань 

працевлаштування випускників 2020 року 

грудень Карпова Ж.П. Роздобудько 

О.В., 

майстри в/н 

 

60 Взяти  участь у  Вернісажі педагогічної 

творчості – 2021 

березень Іванець М.Д. Карпова Ж.П., 

Кириченко О.М., 

Бобровська О.Ю., 

Деркач Л.П., 

голови МК 

 

61 Організувати проведення міської методичної 

секції педагогічних працівників будівельних 

та деревообробних професій на  базі ліцею 

04.02.2021 Карпова Ж..П. Єлічева І.В. 

Роздобудько О.В. 

 

62 Організувати роботу приймальної комісії 

ліцею 

 

травень 

2021 

Бобровська О.Ю. Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П., 

Роздобудько О.В. 

 

63 Організувати проведення міської методичної 

секції керівників фізичного виховання 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Києва на  базі ліцею 

21.05.2021 Іванець М.Д. Святенко В.П. 

 

64 Розробити та затвердити   РНП  з  професій 

щодо регіонального замовлення на 

наступний навчальний рік згідно  стандартів 

П(ПТ)О та Типової базисної структури  

травень- 

червень 

2021 

Карпова Ж.П. 

 

Кириченко О.М.,  

голови МК 

 

65 Вивчити питання щодо створення кабінету 

«Документаційне забезпечення» та 

майстерні з професії «Адміністратор» 

травень- 

червень 

2021 

Іванець М.Д. Карпова Ж.П., 

Роздобудько 

О.В., голова МК 

 

66 Організувати здачу в архів навчально - 

плануючої документації за 2020-2021 

навчальний рік 

червень 2021 Карпова Ж..П. Карпова Ж.П., 

Бобровська О.Ю., 

Деркач Л.П., 

РоздобудькоО.В. 

 

67 Проаналізувати роботу ліцею за 2020-2021 н. 

р.  та скласти план роботи на 2021-2022 

навчальний рік 

червень 2021 Іванець М.Д. адміністрація, 

методист, 

голови МК 

 

 

  



ІІ. Теоретична підготовка 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Виконавці При

міт

ка 1 

 

 

 

 

 

Забезпечити якісне вивчення програмного 

матеріалу з предметів теоретичного навчання 

згідно вимог наказу МОНУ від 13.10.2010 № 947 

«Про затвердження типової базисної структури 

навчальних планів» та якісне виконання 

контрольних, практичних і лабораторних робіт. 

Скласти графік контрольних, практичних, 

лабораторних робіт. 

протягом 

н.р. 

 

 

 

 

до 10 

вересня 

 

 

Деркач Л.П., 

Карпова Ж.П. 

викладачі  

 

 

 

 

 

 

2 Продовжити роботу щодо вдосконалення 

навчальних планів та програм, відкоригувати та 

затвердити їх на засіданнях МК. Оформити  

навчально-плануючу документацію   на 2020-2021 

навчальний рік 

 

 

до 

30.09.2020 

 

 

Карпова Ж.П. 

Деркач Л.П., 

Кириченко О.М., 

Роздобудько 

О.В. голови МК, 

педпрацівники 

 

3 Провести  єдині директорські   контрольні роботи 

для учнів І курсу з базових дисциплін з метою 

з’ясування рівня знань учнів, розробити заходи 

щодо ліквідації прогалин у  їх знаннях 

 

вересень 

 

 

Деркач Л.П. 

 

голови МК,  

викладачі 

загальноосвітніх 

дисциплін 

 

4 Організувати при навчальних  кабінетах додаткові 

заняття, предметні гуртки та консультації 

до 10 

вересня 

Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П. 

зав. кабінетами, 

викладачі 

 

5 Розробити заходи з підготовки і проведення ДПА, 

скласти розклад державної підсумкової атестації, 

затвердити склад атестаційних комісій 

згідно 

робочих 

навчальних 

планів 

 

Деркач Л.П. 

 

Деркач Л.П. 

 

 

6 В навчальних кабінетах з предметів математика, 

українська мова і література, фізика, англійська 

мова, історія, біологія, географія, хімія оформити 

стенди «Готуємося  до ЗНО-2021» 

 

жовтень 

 

Деркач Л.П. 

 

зав. кабінетами 

 

7 Вести книгу взаємовідвідування  уроків. 

Проводити аналіз взаємовідвідування  на 

засіданнях МК 

протягом 

н.р 

 

Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П. 

Кириченко О.М., 

голови МК 

 

 

8 Забезпечити учасників освітнього процесу 

сучасними педагогічними виданнями 

протягом 

н.р. 

БобровськаО.Ю.   

Шевчук О.Г. 

 

Шевчук О.Г. 

 

9 Створити електронну бібліотеку підручників та 

посібників  для предметів загальноосвітньої 

підготовки 

протягом 

н.р. 

Деркач Л.П. Шевчук О.Г., 

викладачі 

 

10 Спланувати і провести в ліцеї І етап Всеукраїн-

ських учнівських олімпіад з навчальних предметів  

вересень-

жовтень 

 

Деркач Л.П. 

голови МК, 

викладачі ЗОП 

 

 

11 

Вести  індивідуальну роботу по поглибленню 

знань серед найбільш обдарованих учнів. 

Підготувати переможців ліцейних олімпіад  до  

участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів  

за графіком 

консультац

ій 

жовтень-         

грудень 

Деркач Л.П. голови МК, 

викладачі 

загальноосвітніх 

дисциплін 

 

  12 Спланувати і провести предметні тижні   вересень, 

протягом 

н.р. 

Деркач Л.П. Кириченко О.М., 

голови МК 

 

13 Розробити і затвердити білети до державної 

кваліфікаційної атестації  

січень 

травень 

 

Карпова Ж.П. 

викладачі 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

 

 



14 Продовжувати роботу щодо створення та 

систематизації комплексно - методичного 

забезпечення предметів і професій.  

У навчальних кабінетах і майстернях ліцею:  

- систематизувати всі наочні посібники за темами, 

продовжувати створювати поурочні папки, картки-

завдання; 

- поповнити кабінети навчальними посібниками, 

технічними засобами навчання у відповідності до 

планів роботи кабінетів; 

– продовжувати роботу по розробці та 

систематизації КМЗ предметів і професій, 

комплектації кабінетів методичною та навчальною 

літературою, інструктивними матеріалами, 

інструментами для проведення лабораторно-

практичних робіт; 

-розпочати роботу по створенню власних сайтів 

викладачами та майстрами ліцею 

 

 

протягом 

н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

вересень 

 

 

 

протягом 

н.р. 

 

вересень 

 

 

 

 

 

 

 

Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П., 

РоздобудькоО.В. 

 

 

 

Кириченко О.М, 

голови МК, 

зав. кабінетами, 

викладачі, зав. 

майстернями, 

майстри в/н 

 

15 Вивчати, узагальнювати і розповсюджувати досвід 

роботи кращих педагогічних працівників ліцею: 

Кочубея В.М., Зінченко П.А., Манакової Л.В., 

Єлічевої І.В., Коваль С.Ю., Кочубей Л.В., 

Марченко Ж.В., Проценка В.Г. 

 

протягом 

н.р. 

 

Карпова Ж.П. 

Деркач Л.П., 

Кириченко О.М., 

голови МК 

 

16 Дотримуватись вимог до теоретичної підготовки, 

викладених у Положенні про організацію 

навчально-виробничого процесу у ПТНЗ (Наказ 

№ 419 Міністерства освіти і науки України) : 

проводити різні типи уроків, індивідуальні 

заняття з учнями,  консультації; організувати  

виконання учнями індивідуальних завдань 

(презентація, проект, проміжна поетапна та 

випускна кваліфікаційна робота, дипломний 

проект);  проводити навчальні екскурсії. 

 

 

 

 

протягом 

н.р. 

 

 

 

 

Карпова Ж.П. 

 

 

Деркач Л.П., 

Бобровська О.Ю., 

Роздобудько 

О.В., Кириченко 

О.М., голови МК  

 

17 Забезпечити реалізацію організаційно-

методичних заходів щодо розвитку математичної 

грамотності в ліцеї 

протягом 

н.р. 

Деркач Л.П., 

 

викладачі 

математики 

 

18 Приймати участь у всеукраїнських вебінарах для 

викладачів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

протягом 

н.р. 

Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П., 

БобровськаО.Ю 

Кириченко 

О.М., 

голови МК, 

педпрацівники 

 

 

 

  



ІІІ. Професійно -практична підготовка 

№ 

п/п 

Зміст роботи  Термін 

виконання 

Відповідальний Виконавці Пр

и-

міт

ка 

1 Вивчати та впроваджувати досвід 

педпрацівників ліцею   Коваль С.Ю., 

Вознюк Н.М., Білошапки А.І.,   Бойко Л.Г., 

Церковної-Діденко В.О., Костюченка С.С., 

Григораша М.Я.  

протягом 

н.р. 

 

 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В., 

Кириченко О.М., 

голови МК 

 

2 Закріпити навчальні групи на виробничих 

об’єктах для проходження виробничого 

навчання та виробничої практики 

серпень Карпова Ж.П. Роздобудько О.В., 

майстри в/н 

 

3 Продовжити укладання  договорів з 

підприємствами комунальних форм 

власності на цільову підготовку робітничих 

кадрів 

4 кв. 2020 р. Іванець М.Д. Карпова Ж.П., 

Роздобудько О.В. 

 

4 Розглянути та затвердити на засіданнях МК 

навчально-плануючу документацію на 

навчальний рік згідно вимог СП(ПТ)О та  

Типової базисної структури навчання в 

закладах професійної (професійно-

технічної) освіти 

до 

30.08.2020 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В., 

Кириченко О.М., 

голови МК,  

майстри в/н 

 

 

5 Розробити і затвердити детальні програми 

передвипускної виробничої практики 

жовтень 

березень 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В. 

голови МК, 

майстри в/н 

 

6 Провести конкурси професійної 

майстерності серед учнів ліцею «Кращий за 

професією» з усіх професій. Переможців 

направити на міські конкурси «Кращий за 

професією» (за окремим планом)  

лютий-

квітень 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В. 

майстри в/н 

 

7 Скласти  за професіями  перелік 

виготовлення товарів народного вжитку в 

майстернях ліцею 

вересень Карпова Ж.П., 

Хильченко І.Г., 

РоздобудькоО.В 

майстри в/н  

8 Забезпечити кожного учня ліцею 

інструментами, обладнанням і матеріалами, 

спецодягом для проходження виробничого 

навчання в майстернях 

вересень Карпова Ж.П. Роздобудько О.В. 

Хильченко І.Г. 

 

 

9 Розробити заходи по збереженню 

інструментів та економії матеріалів під час 

проведення уроків виробничого навчання в 

майстернях ліцею 

вересень Карпова Ж.П. Роздобудько О.В., 

голови МК , 

майсти в/н 

 

10 Проводити огляди майстерень з питань 

відповідності вимогам з охорони праці. 

Скласти акти перевірки  

1 раз у 

квартал 

Роздобудько 

О.В 

 

Роздобудько О.В., 

зав. майстернями, 

Омельчук М.В. 

 

11 Проводити контроль та аналіз щоденників 

обліку виробничого навчання та виробничої 

практики,  якості роботи учнів 

щомісячно Карпова Ж.П. Роздобудько О.В.  

12 Переобладнати робоче місце майстра 

виробничого навчання у зварювальній  

майстерні 

 І семестр 

2020-2021 

н.р. 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В.,  

зав. майстернею  

 



13 Створити на базі майстерні мулярів 

майстерню для професій: 

- монтажник гіпсокартонних 

конструкцій,  

- монтажник систем утеплення 

будівель; 

- муляр; 

- маляр. 

протягом 

н.р. 

 

 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В., 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

 

14 Переобладнати  малярну майстерню для 

професії «Газозварник» 
І семестр Карпова Ж.П. Роздобудько О.В., 

зав. майстернею 

 

15 Створити лабораторію з будови, ремонту та 

технічного обслуговування  колісних 

транспортних засобів 

І семестр Карпова Ж.П., 

РоздобудькоО.В

. 

Григораш М.Я.  

16 Приймати участь у вебінарах для майстрів 

професійно-технічних навчальних закладів 

протягом 

н.р. 

Карпова Ж.П., 

РоздобудькоО.В. 

Кириченко О.М., 

голови МК, 

педпрацівники 

 

17 Розробити план навчально-виробничої 

діяльності 

посеместро

во 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В.  

18 Скласти перелік навчально-виробничих 

робіт з усіх професій згідно вимог нових 

стандартів (поетапна кваліфікаційна 

атестація) та обговорити його на засіданнях 

МК 

до 10 

вересня  

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В., 

Кириченко О.М., 

голови МК, 

майстри в/н 

 

19 Викладачам професійно-теоретичної 

підготовки та майстрам в/н розробити 

робочі програми  та поурочно-тематичні 

плани з усіх предметів і професій згідно 

СП(ПТ)О та Типової базисної структури 

до 

31.08.2020 

Карпова Ж.П. 

 

голови МК, 

викладачі 

професійно-

теоретичної 

підготовки, 

майстри в/н 

 

20 Продовжувати роботу щодо створення  

комплексно - методичного забезпечення 

професій «Електрогазозварник, 

рихтувальник кузовів», «Касир (в банку), 

касир торговельного залу, адміністратор», 

«Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів, електрозварник ручного 

зварювання», «Опоряджувальник 

будівельний» в майстернях ліцею 

 

протягом 

н.р. 

РоздобудькоО.В 

Кириченко О.М. 

зав. майстернями, 

 голови МК, 

майстри в/н, 

викладачі  

професійно-

теоретичної 

підготовки 

 

 

21 Продовжити роботу зі  створення та 

систематизації технологічних карт для 

проведення уроків виробничого навчання з 

усіх професій в майстернях ліцею 

протягом 

н.р. 

РоздобудькоО.В голови МК,  

майстри в/н 

 

 

 

22 Здійснювати контроль за призначенням 

відповідальних за охорону праці та безпеку 

життєдіяльності учнів ліцею під час 

виробничого навчання та виробничої 

практики 

вересень 

жовтень 

Карпова Ж.П. Омельчук М.В. 

 

 

23 Забезпечити підприємства, з якими 

співпрацює ліцей, програмами виробничого 

навчання з усіх професій та законодавчими 

актами України з питань професійної освіти 

вересень Карпова Ж.П. Роздобудько О.В., 

майстри в/н 

 

24 Скласти ККЗ для поетапної кваліфікаційної 

атестації з усіх професій, обговорити на 

засіданнях методичних комісій та 

затвердити у заступника директора з 

навчально-виробничої роботи 

вересень- 

жовтень 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В., 

голови МК, 

викладачі  

професійно-

теоретичної 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

підготовки, 

майстри в/н 

25 Забезпечити всіх учнів ліцею робочими 

місцями для проходження виробничого 

навчання і виробничої практики на 

підприємствах відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010  

№ 770 

протягом 

н.р. 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В. 

майстри в/н 

 

26 Провести  моніторингове дослідження з 

питань працевлаштування випускників 2020 

року 

грудень Карпова Ж.П. Роздобудько О.В., 

майстри в/н  

 

27 Організувати проведення міської 

методичної секції педагогічних працівників 

будівельних професій на базі ліцею 
       лютий 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В., 

голова МК  

 

28 Виконати розрахунки обсягів навчально-

виробничої діяльності, розробити план 

навчально-виробничої діяльності та подати 

до управління професійної освіти за 

встановленою формою згідно з п.2.2.6 

наказу МОН України від 30.05.2006 №419 

на ІІ півріччя 

2020 р.- до 

15.09.2020;  

на І півріччя 

2021 р.- до 

15.01.2021  

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В.  

29 Подати звіти за результатами  навчально-

виробничої діяльності за встановленою 

формою до управління закладів вищої 

освіти, професійної освіти та прогнозування 

цільових програм 

за ІІ півріччя 

2020 р.- до 

15.01.2021;  

за І півріччя 

2021р.- до 

12.07.2021 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В.  

30 Провести атестацію робочих місць в 

майстернях ліцею 

до 

01.07.2021 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В., 

Омельчук М.В. 

 

 



IV. Виховна робота 
 

          Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Виконавець При- 

мітка 

1 Духовне виховання 

1.1  Організувати гуртки художньої 

самодіяльності та технічної творчості і 

спланувати їх роботу 

вересень Бобровська О.Ю., 

Карпова Ж.П. 

Бобровська О.Ю., 

Роздобудько О.В. 

 

1.2  Організувати спортивні секції та 

спланувати їх роботу 

вересень Бобровська О.Ю. Святенко В.П.  

1.3  Відвідувати музеї, театри, виставки, 

кіностудії, культурні заходи, які сприяють 

формуванню духовної свідомості учнів 

протягом 

н.р. 

Бобровська О.Ю. 

 

класні керівники, 

вихователі 

гуртожитку 

 

1.4  Провести заходи щодо відзначення 

початку навчального року 

вересень Бобровська О.Ю. керівники груп 

 

 

1.5  Провести конкурс серед учнів «Алло, ми 

шукаємо таланти» 

вересень Бобровська О.Ю. Шевчук О.Г., 

 Голуб Н.М. 

 

1.6  Провести заходи до річниці незалежності 

України та Дня Державних символів 

України 

вересень Бобровська О.Ю. 

 

керівники груп 

 

 

1.7   Організувати в бібліотеці ліцею 

книжкову виставку до Дня Незалежності 

України  

 вересень Бобровська О.Ю. 

 

  Шевчук О.Г.  

1.8  Провести заходи до  річниці початку 

другої Світової війни 

 вересень Бобровська О.Ю. 

 

викладач історії ,  

Шевчук О.Г. 

 

1.9  Провести заходи до Міжнародного дня 

пам’яті жертв фашизму 

 вересень Бобровська О.Ю. 

 

  викладач історії  

 1.10 Провести заходи до Міжнародного дня 

миру 

 вересень Бобровська О.Ю. 

 

 викладач історії,   

Шевчук О.Г. 

 

 1.11 Провести заходи до Міжнародного дня 

демократії 

 вересень Бобровська О.Ю. 

 

 викладач історії   

 1.12 Провести заходи до Днів пам’яті жертв 

Бабиного яру 

вересень Бобровська О.Ю. 

 

Шевчук О.Г., 

викладач історії 

 

  1.13 Провести бесіду до всеукраїнського дня 

бібліотек «Книга вчить, як на світі жить» 

вересень Бобровська О.Ю. Шевчук О.Г., 

викладач 

української мови  

 

1.14 Провести заходи з нагоди 75-річчя від 

народження Івана Карпенка-Карого 

вересень Бобровська О.Ю. 

 

Шевчук О.Г., 

викладач  історії  

 

1.15 Провести свято до Дня працівників освіти  жовтень Бобровська О.Ю. керівники худ. 

самодіяльності 

 

1.16  Підготувати і провести захід до свята 

Покрови Пресвятої Богородиці 

жовтень Бобровська О.Ю. 

 

Святенко В.П., 

Шевчук О.Г., 

Проценко В.Г. 

1.17 Провести заходи з нагоди дня народження 

Бориса Олійника  

жовтень Бобровська О.Ю. 

 

Шевчук О.Г., 

викладач 

української мови 

 

1.18 Провести заходи  до Дня молитви за 

полеглих у боротьбі за волю і державність 

України 

жовтень Бобровська О.Ю. 

 

 викладач історії, 

Шевчук О.Г. 

 

1.19 Організовувати і проводити випуск газет, 

конкурси малюнків, плакатів, 

відеопрезентацій 

протягом 

н.р. 

Бобровська О.Ю. 

 

керівники груп   

1.20 Провести заходи  пам’яті жертв 

голодомору та вивезення населення на 

примусові роботи під час окупації 

жовтень Бобровська О.Ю. викладач історії 

 

 



України 

1.21 Провести заходи до відзначення річниці 

визволення України від фашистських  

загарбників 

жовтень Бобровська О.Ю. 

 

викладач 

української мови , 

викладач історії, 

Шевчук О.Г. 

 

1.22 Організувати в бібліотеці  ліцею підбір 

матеріалів щодо відродження і розвитку 

історичних, патріотичних та культурних 

традицій українського козацтва 

жовтень Бобровська О.Ю. 

 

Шевчук О.Г.  

1.23 Підготувати здобувачів освіти до участі у 

Міжнародному конкурсі з української 

мови імені Петра Яцика та Міжнародному 

мовно-літературному конкурсі учнівської 

та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка 

листопад- 

грудень 

Бобровська О.Ю. 

 

 Шевчук О.Г.  

1.24 Провести заходи  до Дня української 

писемності і мови 

листопад Бобровська О.Ю. викладач 

української мови  

 

1.25  Провести заходи до  річниці визволення  

Києва від фашистських загарбників 

листопад Бобровська О.Ю. 

 

викладач історії , 

Шевчук О.Г. 

 

1.26 Провести заходи до  міжнародного тижня 

науки і миру 

листопад Бобровська О.Ю.  викладач історії, 

Шевчук О.Г. 

 

1.27 Провести бесіду «Різдво у Європі» грудень Бобровська О.Ю. Шевчук О.Г.  

1.28 Провести заходи до Дня Соборності 

України 

січень Бобровська О.Ю викладач історії,  

класні керівники 

 

1.29 Провести заходи до річниці з дня 

народження Лесі Українки 

лютий Бобровська О.Ю. 

 

викладач 

української мови   

 

1.30 Провести заходи до річниці з дня 

народження Т. Г. Шевченка 

березень Бобровська О.Ю. викладач 

української мови, 

Шевчук О.Г. 

 

1.31 Провести похід до театру імені Івана 

Франка (до Міжнародного дня театру) 

березень Бобровська О.Ю. керівники груп  

1.32 Провести бесіду до Всесвітнього дня 

поезії 

березень Бобровська О.Ю. викладач 

української мови , 

Шевчук О.Г. 

 

1.33 Провести фото виставку до Дня 

космонавтики 

квітень Бобровська О.Ю. Кочубей В.М.  

1.34 Провести заходи до Дня  примирення 

 

травень Бобровська О.Ю. Шевчук О.Г. 

 

 

1.35 Провести заходи до Дня матері травень Бобровська О.Ю. Шевчук О.Г.  

1.36 Провести заходи до Дня Європи травень Бобровська О.Ю. викладач історії  

1.37 Провести заходити до святкування Дня 

Києва 

травень Бобровська О.Ю. класні керівники 

 

 

1.38 Провести заходи до Дня Конституції та 

Дня молоді 

червень Бобровська О.Ю. класні керівники  

1.39 Провести бесіду до Всесвітнього дня 

батька 

червень Бобровська О.Ю. класні керівники  

1.40 Робота гуртків художньої самодіяльності  за 

графіком 

Бобровська О.Ю. Шевчук О.Г., 

Голуб Н. М. 

 

1.41 Організовувати  екскурсії на підприємства 

міста, кращі забудови, виставки  

протягом 

н.р. 

Бобровська О.Ю. керівники груп  

1.42 Організовувати та проводити зустрічі з 

колишніми випускниками ліцею 

 

 

 

протягом 

н.р. 

Бобровська О.Ю. керівники груп  

2 Морально-етичне виховання 



2.1 Проводити виховні години в групах щотижня Бобровська О.Ю. класні керівники  

2.2 Ознайомити учнів з Єдиними 

педагогічними вимогами 

вересень Бобровська О.Ю. класні керівники  

2.3 Провести в групах бесіду «Моя професія – 

моє майбутнє» 

вересень Бобровська О.Ю. керівники груп  

2.4 Провести диспут «Цінності життя» жовтень Бобровська  О.Ю. Щур В.А., 

керівники груп 

 

2.5 Провести фотоконкурс  «Мальовничі 

куточки України» 

жовтень 

 

Бобровська О.Ю. керівники груп 

 

 

2.6 Провести заходи до тижня роззброєння жовтень 

 

Бобровська О.Ю. Проценко В.Г.  

2.7 Провести заходи до Дня ООН жовтень 

 

Бобровська О.Ю. викладач історії, 

класні керівники 

 

2.8 Провести конкурсну програму «Господар 

-2020»  

листопад Бобровська О.Ю. Шевчук О.Г., 

класні керівники 

 

2.9 Провести бесіду до Міжнародного дня 

толерантності 

листопад Бобровська О.Ю. Щур В.А.  

2.10 Провести благодійну акцію до Дня 

благодійництва 

грудень Бобровська О.Ю. Щур В.А.  

2.11 Провести бесіду до Міжнародного дня 

інвалідів 

грудень Бобровська О.Ю. класні керівники  

2.12 Провести бесіду до Міжнародного дня 

волонтерів 

грудень Бобровська О.Ю. класні керівники  

2.13 Провести екскурсії до Центру української 

культури і мистецтва 

січень Бобровська О.Ю. класні керівники  

2.14 На уроках виробничого навчання 

виховувати в учнів любов до праці 

протягом 

н.р. 

Роздобудько О.В. майстри в/н  

2.15 Брати участь у підготовці і проведенні 

виставок, виставок-ярмарок, конкурсів 

серед закладів професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва 

протягом 

н.р. 

Бобровська О.Ю. 

Роздобудько О.В. 

керівники груп  

2.16 Провести заходи до Міжнародного 

жіночого дня 

березень Бобровська О.Ю. Шевчук О.Г., 

керівники гуртків 

 

2.17 Провести диспут «Комп’ютер: доступ до 

інформації чи пастка?» 
квітень Бобровська О.Ю. класні керівники 

 

2.18 
Провести лекцію про культуру поведінки 

в громадських місцях 
червень Бобровська О.Ю. класні керівники 

 



3 Патріотичне виховання  

3.1 
Вивчення героїчних та побутових 

традицій українського козацтва   

жовтень-

лютий, 

травень 

Бобровська О.Ю. 

викладач  захисту 

України , 

викладач 

української мови 

,викладач історії 

 

3.2 
Організовувати походи на перегляд 

фільмів  патріотичної тематики 

протягом 

навчального 

року 

Бобровська О.Ю.   викладач захисту 

України, класні 

керівники 

 

3.3 Провести бесіду до Дня створення УПА жовтень Бобровська О.Ю.   викладач історії  

3.4 
Провести заходи до річниці визволення 

України від гітлерівських військ 

жовтень Бобровська О.Ю. Шевчук О.Г., 

викладач історії 

 

3.5 
Поглиблення знань про зброю масового 

ураження  на уроках хімії та фізики 

згідно 

планів 
Деркач Л.П. 

Сіняговська М.В.,  

Кочубей В.М. 

 

3.6 

Формування  на уроках фізичної 

культури і захисту України якостей, 

необхідних майбутньому воїну,  

постійно 
Бобровська О.Ю. 

Деркач Л.П. 

Проценко В.Г., 

викладачі фізичної 

культури 

 

3.7 

Провести екскурсії до військових частин  

з метою ознайомлення з життям та 

побутом військовослужбовців  

жовтень Бобровська О.Ю. Проценко В.Г. 

 

3.8 
Провести заходи до Дня Захисника 

України 
жовтень Бобровська О.Ю. Проценко В.Г. 

 

3.9 

Вивчення законів про «Загальний 

військовий обов’язок і порядок 

проходження служби» 

за окремим 

планом 

Бобровська О.Ю. 

Деркач Л.П. 
Проценко В.Г. 

 

3.10 

Провести лекції та уроки пам’яті і слави 

за участю  воїнів-інтернаціоналістів, 

учасників бойових дій   

за окремим 

планом 
Бобровська О.Ю. 

Шевчук О.Г., 

Проценко В.Г., 

викладач історії 

 

3.11 

Провести бесіду в групах «Порядок 

підготовки та припис до призової 

дільниці юнаків 2004 р. н.» 

жовтень Бобровська О.Ю. Проценко В.Г. 

 

3.12 

Організувати і провести екскурсії учнів 

до пам’ятних місць, музеїв, кімнат 

бойової слави, військових частин 

жовтень-

листопад 
Бобровська О.Ю. керівники груп 

 

3.13 
Провести заходи до Дня пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій 
листопад Бобровська О.Ю. 

Шевчук О.Г.,  

викладач історії, 

керівники груп 

 

3.14 

Взяти участь у  І та ІІ турі військово-

патріотичного конкурсу «Ми, патріоти 

твої, Україно!» 

листопад Бобровська О.Ю. Проценко В.Г. 

 

3.15 

Провести зустріч з воїнами Збройних Сил 

та Національної гвардії України,  

учасниками бойових дій   

грудень Бобровська О.Ю. Проценко В.Г. 

 

3.16 
Провести бесіду до Дня сухопутних 

військ України 
грудень Бобровська О.Ю. Проценко В.Г. 

 

3.17 

 

 

Провести місячник оборонно-масової 

роботи, присвячений Дню Збройних Сил 

України 

грудень Бобровська О.Ю. 
Проценко В.Г., 

Святенко В.П. 

 

3.18 
Провести бесіду до Дня українського 

політв’язня 
січень Бобровська О.Ю. викладач історії 

 

3.19 
Провести бесіду до Міжнародного дня 

пам’яті жертв Голокосту 
січень Бобровська О.Ю. викладач  історії 

 

3.20 
Провести заходи до Дня Соборності 

України «Сила великої злуки» 
січень Бобровська О.Ю. класні керівники 

 



3.21 

Провести заходи до Дня пам’яті героїв 

Крут  
січень Бобровська О.Ю. 

Шевчук О.Г., 

викладач історії 

 

3.22 
Провести бесіду до Міжнародного дня 

мобілізації проти ядерної війни 
січень Бобровська О.Ю. Проценко В.Г.,  

 Кочубей В.М. 

 

3.23 
Провести заходи, присвячені пам’яті 

героїв Небесної сотні 
лютий Бобровська О.Ю. 

керівники худ. 

самодіяльності, 

бібліотекар  

 

3.24 

Провести заходи до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших 

держав 

лютий Бобровська О.Ю. Проценко В.Г.  

3.25 Провести бесіду до Дня патрульно-

постової служби України 

лютий Бобровська О.Ю. Проценко В.Г.  

3.26 Провести заходи до Всесвітнього дня 

цивільної оборони 

березень Бобровська О.Ю. Проценко В.Г.  

3.27 
Провести заходи пам’яті жертв другої 

Світової війни 

квітень, 

травень 
Бобровська О.Ю. 

Шевчук О.Г., 

викладач історії, 

Проценко В.Г. 

 

3.28 

Організувати і провести святкові 

концерти, виступи колективів хуожньої 

самодіяльності для ветеранів, учасників 

Великої Вітчизняної війни, дітей ВВВ - 

колишніх працівників закладів 

професійної освіти 

травень Бобровська О.Ю. 

Шевчук О.Г., 

Голуб Н.М. 

 

 

3.29 Провести бесіду до Дня прикордонника травень Бобровська О.Ю. Проценко В.Г.  

3.30 

Провести олімпіади та військово-

спортивні ігри, присвячені Дню 

фізкультурника 

травень Бобровська О.Ю. Святенко В.П. 

 

4 Правове виховання 

4.1 

Створення психологічно-педагогічних 

характеристик груп, створення банку 

даних та вивчення контингенту груп 

вересень Бобровська О.Ю. 

класні керівники,  

Щур В.А., 

вихователі 

гуртожитку 

 

4.2 
Проводити засідання Ради профілактики з 

порушень 

протягом  н. 

р. ост. четвер 

кожного 

місяця 

Бобровська О.Ю. 
члени Ради 

профілактики 

 

4.3 
Організувати в бібліотеці ліцею підбір 

матеріалу на правову тематику 
вересень Бобровська О.Ю. Шевчук О.Г. 

 

4.4 

Ознайомити батьків учнів із «Пам’яткою 

про права дітей і обов’язки батьків», а 

також надати інформацію про основні 

положення законів України щодо 

правозахисту неповнолітніх  

вересень Бобровська О.Ю. класні керівники 

 

4.5 
Організувати і проводити правовий 

лекторій для батьків 

вересень 

протягом  

н.р. 

Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.6 

Проводити заходи на виконання 

Державної соціальної програми протидії 

торгівлі людьми 

протягом  

н.р. 
Бобровська О.Ю. 

педагогічні 

працівники 

 

4.7 
Проводити заходи на виконання закону 

протидії булінгу 

протягом  

н.р. 
Бобровська О.Ю. 

педагогічні 

працівники 

 

4.8 
Провести лекцію до Міжнародного дня 

демократії 
вересень Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.9 Провести заходи до Дня ООН жовтень Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В.  



4.10 
Провести лекцію «Права дитини, 

затверджені Конвекцією ООН» 
листопад Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.11 
Провести бесіду до Всесвітнього дня 

молоді 
листопад Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.12 
Провести заходи  до Міжнародного дня 

проти фашизму, расизму, антисемітизму 
листопад Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.13 
Провести бесіду до Міжнародного дня 

боротьби з насильством проти жінок 
листопад Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.14 Провести Декаду правових знань грудень Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В.  

4.15 
Провести заходи до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом 
грудень Бобровська О.Ю. 

Щур В.А.,   

Гаркавенко Ю.Г. 

 

4.16 
Провести бесіду до Міжнародного дня за 

скасування рабства 
грудень Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.17 
Провести бесіду до Дня місцевого 

самоврядування 
грудень Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.18 
Провести заходи до Міжнародного дня 

боротьби з корупцією 
грудень Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.19 
Провести заходи  до Дня захисту прав 

людини 
грудень Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.20 
Провести бесіду до Міжнародного дня 

міграції 
грудень Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.21 
Провести бесіду до Міжнародного дня 

солідарності людей 
грудень Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.22 
Провести зустріч з працівниками органів 

поліції ( до Дня поліції ) 
грудень Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.23 
Провести заходи  до Дня Соборності та 

Свободи України 
січень Бобровська О.Ю. 

викладач  історії, 

Шевчук О.Г. 

 

4.24 
Провести перегляд відеофільмів на 

правову тематику 
лютий Бобровська О.Ю. класні керівники 

 

4.25 
Провести бесіду до Міжнародного дня 

підтримки жертв злочинів 
лютий Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.26 
Провести бесіду до Всесвітнього дня 

соціальної справедливості 
лютий Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.27 
Провести бесіду до Міжнародного дня 

боротьби з  расовою дискримінацією 
березень Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.28 
Провести бесіду до Міжнародного дня 

боротьби з наркоманією та наркобізнесом 
березень Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.29 Провести правовий брейн-ринг квітень Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В.  

4.30 
Провести диспут « Я маю  право і я 

зобов’язаний» 
травень Бобровська О.Ю. 

Щур В.А.,  

Марченко Ж.В. 

 

4.31 Провести бесіду до Дня захисту дітей червень Бобровська О.Ю. класні керівники  

4.32 
Провести лекцію « Конституція – 

основний закон» 
червень Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.33 

Проводити зустрічі з працівниками 

правоохоронних органів, працівниками 

юстиції,  районних служб у справах дітей, 

міським та районними центрами соці-

альних служб для молоді, громадськими 

та благодійними  організаціями, 

товариством Червоного Хреста 

протягом 

 н. р. 
Бобровська О.Ю. 

Щур В.А. , 

класні керівники, 

вихователі 

гуртожитку 

 

4.34 
Провести бесіду до Всесвітнього дня 

біженців 
червень Бобровська О.Ю. класні керівники 

 

4.35 
Провести бесіду до Міжнародного дня 

безневинних дітей – жертв агресій 
червень Бобровська О.Ю. класні керівники 

 

4.36 
Проводити конкурс рефератів, 

презентацій, плакатів на правову 

протягом 

н.р. 
Бобровська О.Ю. 

класні керівники,  

вихователі 

 



тематику гуртожитку 

4.37 
Проводити виховні години на правову 

тематику 
1 раз у 2 міс. Бобровська О.Ю. 

класні керівники, 

вихователі 

гуртожитку 

 

4.38 

Проводити заходи, спрямовані на 

профілактику куріння, алкоголю, 

наркотиків під гаслом Здобувачі освіти  

КПБЛ - за здоровий спосіб життя» 

протягом 

н.р. 
Бобровська О.Ю. 

класні керівники, 

вихователі 

гуртожитку 

 

4.39 
Проводити для учнів та батьків лекторій 

«Правове виховання» 

протягом 

н.р. 1 раз на 

два місяця 

Бобровська О.Ю. Марченко Ж.В. 

 

4.40 

Брати участь у заходах, спланованих 

управлінням закладів вищої освіти, 

професійної освіти та прогнозування 

цільових програм і Київським державним 

будинком  художньої і технічної 

творчості 

протягом 

н.р. 
Бобровська О.Ю. педпрацівники 

 

4.41 
Проводити контроль за відвідуванням 

учнями занять 
протягомн.р. Бобровська О.Ю. керівники груп 

 

4.42 
Проводити обстеження житлово-

побутових умов учнів 
протягом н.р Бобровська О.Ю. керівники груп 

 

4.43 

Виявляти учнів, схильних до 

правопорушень, вести облік та проводити 

профілактичну роботу 

протягом н.р Бобровська О.Ю. 

керівники груп, 

Щур В.А., 

вихователі 

гуртожитку 

 

4.44 
Надавати учням та їх батькам необхідну 

соціально-психологічну допомогу 
протягом н.р Бобровська О.Ю. Щур В.А. 

 

4.45 

Проводити заходи щодо запобігання 

торгівлі людьми, запобігання насилля 

серед неповнолітніх, попередження 

суїцидів, профілактики дитячої 

бездоглядності, захист прав 

неповнолітніх 

протягом н.р Бобровська О.Ю. 

Щур В.А., 

класні керівники, 

вихователі 

гуртожитку 

 

4.46 

Проводити заходи щодо реалізації 

стратегії комунікації у сфері 

Європейської інтеграції 

протягом н.р Бобровська О.Ю. 

Щур В.А., 

класні керівники, 

вихователі 

гуртожитку 

 

5 Естетичне виховання 

5.1 

Провести бесіди про важливість 

залучення учнів до читання в бібліотеці, 

про наявність в ній підручників, про 

відповідальність за збереження книг 

вересень-

жовтень  
Бобровська О.Ю. 

Шевчук О.Г., 

класні керівники, 

вихователі 

гуртожитку 

 

5.2 

Організувати та провести бібліотечний 

урок «Книги – морська глибина» до 

Всеукраїнського дня бібліотек 

вересень Бобровська О.Ю. 
Шевчук О.Г. 

 

 

5.3 
Організувати інформаційну виставку, 

присвячену робітничим професіям 
вересень Бобровська О.Ю. Шевчук О.Г. 

 

5.4 
Взяти участь у міських заходах до 

Всеукраїнського дня бібліотек 
вересень Бобровська О.Ю. Шевчук О.Г. 

 

5.5 
Провести бесіду, присвячену 

міжнародному Дню миру 
вересень Бобровська О.Ю. 

Шевчук О.Г., 

викладач історії 

 

 

 

5.6 
Провести виставку-конкурс квіткових 

композицій до Дня працівників освіти 
жовтень Бобровська О.Ю. 

класні керівники, 

вихователі 

гуртожитку 

 

5.7 
Провести літературний вечір «Учитель 

мій!» 
жовтень Бобровська О.Ю. 

Шевчук О.Г., 

класні керівники , 

 



вихователі 

гуртожитку 

5.8 
Провести бесіду до Міжнародного дня 

музики 
жовтень Бобровська О.Ю. 

Шевчук О.Г., 

вихователі 

гуртожитку 

 

5.9 
Провести диспут «Посієш звичку - 

пожнеш характер» 
листопад Бобровська О.Ю. 

Щур В.А., 

вихователі 

гуртожитку 

 

5.10 
Провести бесіду до Дня української 

писемності і мови 
листопад Бобровська О.Ю. 

викладач 

української мови  

 

5.11 
Провести  конкурс на кращу кімнату 

гуртожитку 
листопад 

Бобровська О.Ю. 

Хільченко І.Г 

 класні керівники, 

вихователі 

гуртожитку, 

Подолянко Р.І. 

 

5.12 
Провести бесіду до Всесвітнього дня 

книги рекордів Гіннеса 
листопад Бобровська О.Ю. Шевчук О.Г. 

 

5.13 
Провести конкурс плакатів «Скажемо 

СНІДу - ні!» грудень Бобровська О.Ю. керівники груп 
 

5.14 

Взяти участь у міському військово-

патріотичному конкурсі серед учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти «Честь і звитяга», 

присвячений Дню Збройних сил України 

грудень Бобровська О.Ю. 
Проценко В.Г.,  

керівники груп 

 

5.15 
Провести  українські вечорниці до свята 

Андрія 
грудень Бобровська О.Ю. 

Шевчук О.Г., 

 класні керівники, 

вихователі 

гуртожитку 

 

5.16 
Провести музично-розважальну програму 

«З Новим 2021 роком» 
грудень  Бобровська О.Ю. 

Шевчук О.Г., 

Голуб Н.М. 

 

5.17 

Провести конкурс виробів з 

нетрадиційних матеріалів «Новорічна  

фантазія» 

січень Бобровська О.Ю. керівники груп  

 

5.18 

Провести літературно-музичну 

композицію до річниці з дня народження 

Лесі Українки 

лютий Бобровська О.Ю. 

Шевчук О.Г., 

викладач 

української мови 

 

5.19 
Провести захід до Дня святого Валентина 

«Берег любові» 
лютий Бобровська О.Ю. 

Шевчук О.Г., 

керівники груп 

 

5.20 
Провести усний журнал « Перший 

офіційний герб України» 
лютий Бобровська О.Ю. 

Шевчук О.Г., 

викладач історії 

 

5.21 
Провести бесіду «Шевченко в контексті 

доби» 
березень Бобровська О.Ю. 

викладач 

української мови 

,викладач історії 

 

5.22 

Провести Шевченківське свято 

 «І чужому научайтесь, й свого не 

цурайтесь» 

березень Бобровська О.Ю. 

Шевчук О.Г., 

викладач 

української мови 

,вихователі 

гуртожитку 

 

5.23 
Провести конкурс читців поезії до 

Всесвітнього дня поезії 
березень Бобровська О.Ю. Шевчук О.Г. 

 

5.24 
Провести бесіду до Всесвітнього дня 

книги 
квітень 

Бобровська. 

О.Ю. 
Шевчук О.Г. 

 

5.25 
Провести заходи з питань 

євроатлантичної інтеграції України 
травень Бобровська О.Ю. класні керівники 

 

5.26 Провести флешмоб до Дня матері травень Бобровська О.Ю. класні керівники  

5.27 Провести бесіду до Дня захисту людей червень Бобровська  класні керівники  



похилого віку О.Ю. 

5.28 
Провести свято закінчення навчального 

року 
червень 

Бобровська  

О.Ю. 

Шевчук О.Г,  

класні  керівники 

 

5.29 
Відвідувати виставки, музеї, театри, 

студії, галереї 
протягом н.р Бобровська О.Ю. 

класні керівники, 

вихователі 

гуртожитку 

 

5.30 

Проводити  фотоконкурси, конкурси 

стіннівок, плакатів, презентацій,малюнків  

до свят та пам’ятних дат 

протягом н.р Бобровська О.Ю. 

класні керівники, 

вихователі 

гуртожитку 

 

6 Екологічне виховання 

6.1 
Проводити роботу з озеленення кабінетів 

теоретичного навчання та майстерень 

протягом  

н.р 

Бобровська О.Ю. 

Хільченко І.Г 

зав. кабінетами та 

майстернями 

 

6.2 

Проводити тематичні вечори, екскурсії на 

природу, в музей Води, у музей 

Чорнобиля, краєзнавчий музей 

за графіками 

предметних 

тижнів 

Бобровська О.Ю. 

 Деркач Л.П 

викладачі фізики, 

хімії, біології,  

класні керівники, 

вихователі 

гуртожитку 

 

6.3 
Проводити роботу, спрямовану на 

відновлення стану довкілля 
щочетверга 

БобровськаО. Ю. 

Хильченко І.Г. 

керівники груп, 

вихователі 

гуртожитку 

 

6.4 

Провести виховні годин з учнями на теми 

«Природа України», «Техногенні 

катастрофи», «Людина і вода», «Екологія 

сучасного світу» 

1 раз на 

місяць 

Бобровська О. 

Ю. 

 

керівники груп, 

вихователі 

гуртожитку 

 

6.5 
Провести бесіду до Всесвітнього дня 

захисту тварин 
жовтень 

Бобровська О. 

Ю. 

 

Степюк Н.А. 

 

6.6 
Провести заходи до  Всесвітнього дня 

Землі 
березень 

Бобровська О. 

Ю. 

 

Степюк Н.А. 

 

 

6.7 
Провести конкурс на кращий відеоролик 

з проблем довкілля 
березень 

Бобровська О. 

Ю. 

 

Степюк Н.А., 

вихователі 

гуртожитку 

 

6.8 
Провести бесіду до Міжнародного дня 

боротьби за річки, воду, життя 
березень 

Бобровська О. 

Ю. 

 

Степюк Н.А. 

 

 

6.9 
Провести бесіду до  Міжнародного  дня 

лісів 
березень 

Бобровська О. 

Ю. 

 

Степюк Н.А.  

 

 

6.10 
Провести бесіду до Всесвітнього дня 

водних ресурсів 
березень 

Бобровська О. 

Ю. 

 

Степюк Н.А. 

 

 

6.11 
Провести виставку плакатів «Дзвони 

Чорнобиля» 
квітень 

Бобровська О. 

Ю. 

 

Степюк Н.А.,  

Кочубей В.М. 

 

 

6.12 Провести фотовиставку до Дня довкілля квітень 

Бобровська О. 

Ю. 

 

Степюк Н.А.,  

Кочубей В.М. 

 

 

6.13 Провести бесіду до  Дня птахів квітень 

Бобровська О. 

Ю. 

 

Степюк Н.А. 

 

6.14 Провести бесіду до Дня геолога квітень 

Бобровська О. 

Ю. 

 

Сіняговавська М.В. 

 

6.15 
Провести бесіду до Дня заповідників і 

національних парків 
квітень Бобровська О.Ю. 

Степюк Н.А. 

 

 



6.16 
Провести онлайн екскурсію «Унікальні 

куточки України» 
травень 

Бобровська О.Ю. 

 

Степюк Н.А. 

вихователі 

гуртожитку 

 

6.17 Провести бесіду до  Дня Сонця травень Бобровська О.Ю. Кочубей В.М.  

6.18 
Провести бесіду до Всесвітнього  дня 

охорони навколишнього середовища 
червень 

Бобровська О.Ю. 

 
Степюк Н.А. 

 

6.19 
Приймати учать  у міських та районних 

заходах з охорони довкілля 
протягом н.р 

Бобровська О.Ю. 

 

керівники груп, 

вихователі 

гуртожитку 

 

6.20 Взяти участь у щорічному міському 

конкурсі «До чистих джерел» 

згідно плану Бобровська О.Ю. класні керівники, 

вихователі 

гуртожитку 

 

7 Прищеплення навичок здорового способу життя 

7.1 Спланувати  роботу лекторію здоров’я  

«Загальний фізичний розвиток дівчат і 

юнаків» 

вересень Бобровська О.Ю. Святенко В.П. 

 

 

7.2 Забезпечувати психологічний супровід 

учнів з формування репродуктивного 

здоров’я у підлітків 

протягом 

н.р. 

Бобровська О.Ю. Святенко В.П., 

Гаркавенко Ю.Г. 

 

7.3 Включити розгляд забезпечення 

статевого здоров’я підлітків через фізичні 

вправи і загартовування організму у 

порядок денний методичної комісії 

викладачів фізичної культури 

вересень Бобровська О.Ю.  Маєвська Н.В.  

7.4 Проводити дні здоров’я, місячники 

«Молодь за здоровий спосіб життя», 

заходи, спрямовані на виховання 

шанобливого ставлення до сімейних 

цінностей 

протягом 

н.р. 

Бобровська О.Ю. Святенко В.П.,  

Щур В.А.,  

Гаркавенко Ю.Г., 

вихователі 

гуртожитку, класні 

керівники 

 

7.5 Продовжити співпрацю з Київським 

міським центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, районними 

соціальними службами для сім’ї, дітей та 

молоді, Київським центром по роботі з 

жінками, товариством Червоного Хреста, 

благодійними організаціями  щодо 

інформаційно-просвітницької діяльності 

в галузі репродуктивного здоров’я серед 

молоді 

протягом 

н.р. 

Бобровська О.Ю. Щур В.А., 

вихователі 

гуртожитку 

 

7.6 Співпрацювати із медичними закладами 

та товариством «Червоного хреста» 

Дарницького району 

протягом 

року 

Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г.  

7.7 Проводити медичне обстеження учнів згідно 

графіка 

Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г.  

7.8 Проводити бесіди, лекції, диспути, 

тренінги про шкідливий вплив паління, 

алкоголю, наркотиків, токсичних та 

психотропних речовин на організм 

людини 

раз на 

місяць 

Бобровська О.Ю. Щур В.А., 

Гаркавенко Ю.Г., 

класні керівники 

 

7.9 Проводити зустріч з лікарями-

наркологами, працівниками соціальних 

служб, інших громадських та благодійних 

організацій 

1 раз на 

квартал 

Бобровська О.Ю. Щур В.А. , 

вихователі 

гуртожитку 

 

7.10 Проводити заходи згідно Розпорядження 

Кабінету міністрів України «Про 

затвердження національного плану 

Протягом 

навчального 

року 

Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г., 

класні керівники 

 



заходів щодо неінфекційних захворювань 

для досягнення глобальних цілей сталого 

розвитку» 

7.11 Провести конкурс на створення колажу 

«Скарбниця здоров’я» 

вересень Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г.  

7.12 Провести бесіду для батьків «Як 

прищепити дитині здорові звички» 

жовтень Бобровська О.Ю. Щур В.А.  

7.13 Провести диспут «Моє здоров’я – у моїх 

руках» 

жовтень Бобровська О.Ю. Щур В.А., 

Гаркавенко Ю.Г. 

 

7.14 Провести лекцію з профілактики вірусних 

захворювань 

листопад Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г.  

7.15 Провести бесіду до  Міжнародного  дня 

відмови від паління 

листопад Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г., 

Щур В.А. 

 

7.16 Провести бесіду на тему «ВІЛ – СНІД - 

міфи і реальність» 

грудень Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г., 

Щур В.А. 

 

7.17 Організувати перегляд фільмів про СНІД грудень Бобровська О.Ю. вихователі 

гуртожитку 

 

7.18 Провести конкурс плакатів з 

профілактики СНІДу 

грудень Бобровська О.Ю. Щур В.А., 

класні керівники 

 

7.19 Провести лекцію « Туберкульоз: 

профілактика і лікування» 

грудень Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г.  

7.20 Провести бесіду до  Всесвітнього  дня 

футболу 

грудень Бобровська О.Ю. Святенко В.П.  

7.21 Провести лекцію «Особиста гігієна» січень Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г.  

7.22 Провести виховну годину «Формування 

культури інтимних стосунків у підлітків» 

січень Бобровська О.Ю. Щур В.А., 

 класні керівники 

 

7.23 Провести лекцію «Профілактика ранніх 

статевих стосунків та хвороб, що 

передаються статевим шляхом» 

лютий Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г.  

7.24 Провести лекцію «Наркотики, психотроп-

ні речовини та  їх вплив на організм» 

лютий БобровськаО.Ю. Гаркавенко Ю.Г.  

7.25 Провести лекцію з профілактики куріння 

та алкоголю 

березень Бобровська О.Ю. Щур В.А., 

вихователі 

гуртожитку 

 

7.26 Провести пізнавально-профілактичний 

захід «Алкоголізм – це соціальне зло чи 

хвороба?» 

березень Бобровська О.Ю. Щур В.А., 

вихователі 

гуртожитку 

 

7.27 Провести бесіду до Всесвітнього  дня 

боротьби із туберкульозом 

березень Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г.  

7.28 Провести лекцію до Всесвітнього дня 

здоров’я 

квітень Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г.  

7.29 Провести  бесіду  « Що таке 

радіоактивність»  

квітень Бобровська О.Ю. Кочубей В.М.   

7.30 Провести практичне заняття «Як надати 

першу медичну допомогу в 

екстремальних випадках» 

травень Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г.  

7.31 Провести бесіду до Всесвітнього  дня без 

тютюну 

травень Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г.  

7.32 Провести бесіду до Всесвітнього  дня 

Червоного Хреста та Червоного 

Півмісяця 

травень Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г.  

7.33 Провести бесіду до Всесвітнього  дня 

боротьби з артеріальною гіпертонією 

травень Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г.  

7.34 Провести бесіду до Міжнародного  дня 

боротьби з гепатитом 

травень Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г.  

7.35 Провести бесіду « Що таке ГМО» травень Бобровська О.Ю. Степюк Н.А.  



 

7.36 Провести бесіду до Всесвітнього  дня 

донора крові 

червень Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г.  

7.37 Провести бесіду до Міжнародного  дня 

боротьби проти зловживання 

наркотиками та їх незаконного обігу 

червень Бобровська О.Ю. класні керівники  

Забезпечення соціального захисту учнів 

1 Забезпечувати виконання   чинного 

законодавства щодо соціального захисту 

учнів 

щоденно Бобровська О.Ю. адміністрація ліцею  

2 Забезпечувати виконання  чинного 

законодавства щодо соціального захисту 

учнів з категорії малозабезпечених, 

багатодітних родин, інвалідів, інших 

пільгових категорій 

щоденно Бобровська О.Ю. адміністрація ліцею  

3 Забезпечувати виконання чинного 

законодавства  щодо соціального захисту 

та матеріального забезпечення учнів з 

категорії дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

щомісячно Бобровська О.Ю. адміністрація ліцею  

4 Забезпечувати виконання чинного 

законодавства щодо стипендіального 

забезпечення учнів, преміювання, виплат 

матеріальної допомоги 

щомісячно Бобровська О.Ю. адміністрація ліцею  

5 Забезпечувати виконання нормативних 

документів щодо медичного 

обслуговування, страхування учнів 

щомісячно Бобровська О.Ю. Гаркавенко Ю.Г. 

керівники груп 

 

6 Створювати необхідні умови для дозвілля 

та культурного відпочинку учнів 

щомісячно Бобровська О.Ю. вихователі 

гуртожитку, 

керівники гуртків, 

секцій, керівники 

груп 

 

7 Забезпечувати умови для відпочинку і 

оздоровлення учнів 

щомісячно Бобровська О.Ю. керівники груп  

8 Забезпечувати вимоги до нормативного 

забезпечення соціально-правового 

захисту учнів 

щомісячно Бобровська О.Ю. керівники груп  

9 Забезпечити учнів підручниками, 

навчальними посібниками, іншою 

літературою 

вересень  Бобровська О.Ю. Шевчук О.Г., класні 

керівники 

 

10 Забезпечувати безкоштовне проживання в 

гуртожитку ліцею учнів на нас навчання і 

створювати необхідні умови проживання 

щомісячно Бобровська О.Ю. 

Хильченко І.Г. 

вихователі 

гуртожитку, 

Подолянко Р.І. 

 

11 Співпрацювати з районними службами 

соціального захисту населення, 

районними Службами у справах дітей, 

благодійними організаціями з метою 

соціального захисту учнів 

щомісячно Бобровська О.Ю. Бобровська О.Ю., 

класні керівники, 

вихователі 

гуртожитку 

 

12 Забезпечувати виконання чинного 

законодавства щодо проходження 

виробничої практики та 

працевлаштування учнів 

щомісячно Бобровська О.Ю. керівники груп  



V. Фізична підготовка 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Виконавець 

При - 

мітка 

1 Навчально – методична робота  

 

  

 

 

1.1 Розробити навчально-плануючу 

документацію з предмету «Фізична 

культура»  для учнів I - II – III курсів, груп 

ТУ  

до 31.08.2020 Деркач Л.П. Святенко В.П., 

викладачі 

фіз.культури 

 

1.2 На підставі результатів медичних оглядів  

заповнити форму №3 в журналах обліку 

теоретичного навчання 

вересень  Деркач Л.П. Гаркавенко 

Ю.Г., 

Святенко В.П. 

 

1.3 Обрати  фізоргів груп та затвердити їх 

наказом директора 

вересень БобровськаО.Ю. Святенко В.П., 

викладачі 

фіз.культури, 

класні 

керівники 

 

1.4 Проводити інструктивно – методичні 

заняття з фізоргами груп 

перший 

понеділок місяця 

протягом  н. р. 

БобровськаО.Ю. Святенко В.П.  

1.5 Проводити засідання методичної комісії з 

фізичної культури та Захисту України 

3-й вівторок 

місяця 

протягом  н. р. 

Кириченко О.М. Маєвська Н.В.  

1.6 В групах III курсу провести екзамени з 

предмету «Фізична культура » 

лютий – 

березень 

Деркач Л.П. Святенко В.П., 

викладачі 

фіз.культури 

 

1.7 Доповісти про стан фізичного виховання   

на засіданні педагогічної ради 

згідно плану БобровськаО.Ю. Святенко В.П.  

2 Фізкультурно–оздоровча   та спортивно-

масова  робота 

    

2.1 Провести день фізкультурника  

згідно плану 

вересень БобровськаО.Ю Святенко В.П., 

викладачі 

фіз.культури, 

керівники груп 

 

2.2 Проводити дні призовника (для учнів ІІІ 

курсу) 

жовтень- 

листопад  

щочетверга 

БобровськаО.Ю. Святенко В.П., 

Проценко В.Г. 

 

2.3 Організувати і провести заходи до Дня  

захисника України 

жовтень Бобровська О.Ю. голова МК, 

Проценко В.Г. 

 

2.4 Провести заходи із відзначення Дня 

Збройних сил України 
до 06.12.2020 Бобровська О.Ю. 

Святенко В.П., 

Проценко В.Г. 

 

2.5 Взяти участь у змаганнях зі спортивного 

туризму серед закладів П(ПТ)О 

згідно  

графіка 

Святенко В.П. Святенко В.П.  

2.6 Взяти участь у першості з волейболу 

(дівчата, юнаки) серед закладів П(ПТ)О 

згідно  

графіка 

Святенко В.П. Святенко В.П.  

2.7 Взяти участь у першості з футзалу (юнаки) 

серед закладів П(ПТ)О 

згідно  

графіка 

Святенко В.П. Святенко В.П.  

2.8 Взяти участь у першості з баскетболу серед 

закладів П(ПТ)О 

згідно  

графіка 

Святенко В.П. Святенко В.П.  

2.9 Взяти участь у першості з настільного 

тенісу (дівчата, юнаки) серед закладів 

П(ПТ)О 

згідно  

графіка 

Святенко В.П. Святенко В.П.  

2.10 Провести першість з футзалу між учнями 1-

го курсу 

згідно 

графіка 

Святенко В.П. викладачі 

фіз. культури 

 

2.11 Провести спартакіаду серед учнів І курсу з згідно графіка Святенко В.П. Святенко В.П.,  



баскетболу, волейболу викладачі 

фіз. культури 

2.12 Провести особисту першість з гирьового 

спорту 

згідно 

графіка 

Святенко В.П. викладачі 

фіз. культури 

 

2.13 Провести особисту першість з настільного 

тенісу 

згідно 

графіка 

Святенко В.П. Святенко В.П., 

викладачі 

фіз. культури 

 

2.14 Провес Провести особисту першість з шахів, 

шашок 

ти  

січень Святенко В.П. викладачі 

фіз. культури 

 

2.15 Взяти участь у першості м. Києва,   у 

Спартакіаді  міського управління фізичного 

виховання та спорту МОН та змаганнях, 

спланованих управлінням професійної 

освіти у м. Києві 

згідно 

графіка 

Святенко В.П. Святенко В.П., 

викладачі 

фіз. культури 

 

2.16 Взяти участь у Дарницькій районній 

спартакіаді серед студентів закладів вищої 

освіти 

згідно графіка Святенко В.П. виладачі 

фіз. культури 

 

2.17 Провести товариські зустрічі з волейболу, 

настільного тенісу, баскетболу, міні-

футболу, шашок та шахів з учнями закладів 

загальної середньої освіти  

згідно 

графіка 

Святенко В.П. Святенко В.П., 

викладачі 

фіз. культури 

 

2.18 Провести день здоров’я: 

Біг 100 м. 

Човниковий біг 4 х 9 м 

Підтягування на перекладині 

Піднімання тулуба в сід за 1 хвилину 

Поштовх 2 – х гир по 16 кг  

квітень Святенко В.П. викладачі 

фіз.культури, 

класні 

керівники, 

вихователі 

гуртожитку 

 

2.19 Взяти участь у проведенні дня відкритих 

дверей для учнів середніх шкіл 

березень 

травень 

БобровськаО.Ю. Святенко В.П., 

керівники груп 

 

2.20 Організувати проведення міської методичної 

секції керівників фізичного виховання 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Києва на  базі ліцею 

21.05.2021 Іванець М.Д. Святенко В.П. 

 

2.21 Продовжити співпрацювати  з дитячо- 

юнацькою спортивною школою з футболу 

Дарницького району 

протягом 

н.р. 

Святенко В.П. викладачі 

фіз. культури 

 

 

2.22 Провести змагання допризовної молоді з 

загальної фізичної підготовки 

згідно 

графіка 

Святенко В.П. викладачі 

фіз. культури 

 

 

  



VI. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу 

№

з/п 

Зміст роботи  Термін  

виконання 

Відповідальн

ий 

Виконавець При-

мітк

а 

1 Систематично перевіряти ведення  

журналів обліку виробничого та 

теоретичного навчання 

щомісячно Карпова Ж.П. Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П., 

РоздобудькоО.В. 

 

2 Перевірити своєчасність складання, стан  і 

якість навчально-плануючої документації 

в усіх педагогічних працівників ліцею 

до 10 

вересня 

КарповаЖ.П. Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П., 

Роздобудько О.В. 

БобровськаО.Ю.,  

Кириченко О.М. 

 

3 Систематизувати документи в особових 

справах  педагогічних працівників 

до 10 

вересня 

Філоненко 

С.М. 

Філоненко С.М.  

4 Забезпечити планове взаємовідвідування 

уроків та виховних заходів педагогічними 

працівниками ліцею, обговорення на 

засіданнях  методичних комісій та 

педагогічної  ради 

згідно 

графіка 

щомісячно 

заступники 

директора 

РоздобудькоО.В. 

Кириченко О.М., 

голови МК 

 

5 Систематично проводити планові єдині 

контрольні роботи з предметів 

загальноосвітніх дисциплін  з наступним 

обговоренням результатів на засіданнях 

методичних комісій та педагогічної ради  

згідно 

графіка 

Деркач Л.П. Кириченко О.М., 

голови МК 

 

6 Систематично проводити контроль за 

виконанням  навчальних  планів, програм, 

дотримуючись термінів, вказаних у 

робочих навчальних планах 

за 

підсумками 

семестрів 

н.р. 

Карпова Ж.П. Деркач Л.П., 

РоздобудькоО.В. 

 

7 Перевіряти і аналізувати стан охорони 

праці в навчальних майстернях і в 

навчальних кабінетах, спортивному  та 

актовому залах, а також на об’єктах під час 

виробничого навчання і  і виробничої 

практики 

1 раз на 

місяць 

Карпова Ж.П. Деркач Л.П., 

БобровськаО.Ю.  

РоздобудькоО.В.  

Омельчук М.В. 

 

8 Контролювати роботу гуртків художньої 

самодіяльності, предметних гуртків та 

спортивних секцій 

2 рази на 

місяць 

Бобровська 

О.Ю. 

Деркач Л.П. 

Шевчук О.Г., 

керівник 

фізвиховання 

 

9 Проводити наради керівників ліцею про  

виконання планів роботи на тиждень та 

іншої планової документації 

кожен 

понеділок  

Іванець М.Д. адміністрація  

10 Заслуховувати результати контролю на 

педрадах, інструктивно-методичних 

нарадах, приділяти особливу увагу 

результатам   виробничої діяльності 

навчальних груп 

згідно 

плану 

Іванець М.Д. Карпова Ж.П., 

РоздобудькоО.В. 

 

11 Розглядати на засіданнях педагогічної 

ради і методичних комісій стан викладання 

предметів загальноосвітньої, загально 

професійної та професійно-теоретичної 

підготовок та стан проходження 

виробничого навчання і виробничої 

практики 

згідно 

плану 

Карпова Ж.П. Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П., 

голови МК 

 

 

12 Для проведення контролю за 

відвідуванням  занять  учнями та з метою 

збереження контингенту ліцею закріпити 

протягом 

н.р. 

Іванець М.Д. адміністрація  



 

адміністрацію ліцею за: 

1 курсом – заступник з навчально-виховної 

роботи ,  

2 курсом – заступник з навчальної роботи, 

3 курсом – заступник з навчально-

виробничої роботи 

13 Здійснювати контроль за явкою учнів на 

уроки 

щоденно Бобровська 

О.Ю. 

черговий майстер, 

керівники груп 

 

14 Скласти графік контролю керівниками 

ліцею стану проходження виробничого 

навчання та виробничої практики на 

підприємствах 

до 

05.09.2020 

Карпова Ж.П. РоздобудькоО.В.  

15 Для визначення рівня знань, умінь та 

навичок здобувачів освіти ліцею 

відповідно до вимог робочих навчальних 

планів та освітніх програм здійснювати:  

-поточний контроль навчальних досягнень 

учнів ліцею, що передбачає поурочне 

опитування; 

-тематичний контроль навчальних 

досягнень учнів ліцею, що передбачає 

оцінювання навчальних досягнень учнів по 

завершенню вивчення теми  навчальної 

програми; 

-проміжний контроль навчальних 

досягнень учнів ліцею, що передбачає 

семестрові заліки, семестрову атестацію 

(іспит), річні підсумкові заліки, річну 

атестацію (ДПА), проміжну 

кваліфікаційну атестацію (поетапну 

кваліфікаційну атестацію), індивідуальні 

завдання учням; 

-вихідний контроль навчальних досягнень 

учнів, що передбачає державну 

кваліфікаційну атестацію, яка включає: 

    а) кваліфікаційну пробну роботу, що 

відповідає вимогам освітньо-

кваліфікаційної характеристики 

випускника закладу професійної освіти 

відповідного кваліфікаційного рівня; 

    б) державний кваліфікаційний іспит або 

захист дипломної роботи, проекту чи 

творчої роботи, що їх замінює. 

протягом 

н.р. 

 

 

 

 

 

 

за семестр, 

за н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

червень 

Іванець М.Д. Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П., 

БобровськаО.Ю. 

РоздобудькоО.В.   

Кириченко О.М., 

голови МК, 

педпрацівники 

 

 

 

16 Скласти графік контролю за навчально-

виробничим процесом   на семестри, де 

передбачити терміни проведення 

контрольних робіт 

вересень Карпова Ж.П. Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П., 

РоздобудькоО.В. 

Кириченко О.М. 

 

17 Провести моніторингове дослідження 

продуктивності роботи педагогічних 

працівників 

до 

30.06.2021 

Карпова Ж.П.  адміністрація, 

Кириченко О.М. 

 

18 Результати роботи педагогічних 

працівників розглядати на засіданнях 

педагогічної ради та враховувати при їх 

атестації  

протягом 

н.р. 

Іванець М.Д. Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П., 

БобровськаО.Ю. 

 



VII. Методична робота 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Виконавець 

Приміт

ка 

1 Продовження роботи щодо систематизації та 

удосконалення КМЗ предметів та професій 

згідно вимог наказу МОН України №947 від 

13.10.2010р. «Про затвердження  типової 

базисної структури навчальних планів для 

підготовки кваліфікованих робітників у 

ПТНЗ» 

протягом 

н.р. 
Карпова Ж.П. 

 Кириченко О.М., 

голови МК, 

педпрацівники 

 

1.1 Продовження роботи щодо накопичення 

дидактичних засобів навчання , комплектації 

кабінетів та майстерень методичною та 

навчальною літературою, інструктивними 

матеріалами 

протягом 

н.р. 

Кириченко О.М.,   

 Шевчук О.Г. 

голови МК, 

зав. кабінетами, 

зав.майстернями, 

викладачі,  

майстри в/н 

 

1.2. Здійснення організаційно-методичних  

заходів щодо інформування голів 

методичних комісій щодо ефективної 

організації та планування методичної роботи 

відповідно до Положення про методичну 

роботу в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти 

до 

15.09.2020 

Кириченко О.М. 

 

голови МК, 

зав. кабінетами,  

зав. майстернями 

 

1.3. Поповнення навчальних кабінетів та 

навчальних майстерень  ліцею навчальними 

посібниками  

по мірі 

надходж. 

коштів 

Шевчук О.Г. 

голови МК,  

зав. кабінетами ,  

зав. майстернями 

 

1.4. 
Створити електронну базу комплексно-

методичного забезпечення предметів і 

професій 

вересень-

жовтень 

Деркач Л.П. 

Карпова Ж.П.  

Кириченко О.М., 

голови МК, 

педагогічні 

працівники 

 

1.5. Створити електронні сторінки викладачів та 

майстрів на сервері ліцею 
вересень 

Кириченко О.М. 

 

голови МК, 

педпрацівники 

 

2 Організувати  роботу Педагогічної ради 

ліцею (за окремим планом, додається ) 

протягом 

н. р 
Іванець М.Д. адміністрація 

 

3 
Організувати роботу методичних комісій за 

окремими планами (додається) 

протягом 

н. р. 

 

Кириченко О.М. голови МК 

 

3.1 Організувати проведення педагогічних 

читань (за окремим планом ) 

один раз в 

квартал 

Карпова Ж.П. 

Деркач Л.П. 

Кириченко О.М., 

голови МК 

 

3.2 Провести семінар з питань нетрадиційних  

форм методичної роботи та впровадження 

інноваційних технологій на уроках 

теоретичного та виробничого навчання 

жовтень, 

протягом 

року 

Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П. 

 Кириченко О.М., 

голови МК 

 

4 Організувати і провести «Декаду молодого 

педагога» 

12.10-

23.10.2020 

Карпова Ж.П. 

Деркач Л.П. 

Кириченко О.М., 

голови МК 

 

4.1 Організувати роботу Школи молодого 

майстра виробничого навчання  і Школи 

молодого викладача. 

Проводити їх засідання  

вересень ,           

1-й 

вівторок 

місяця 

Карпова Ж.П. 
Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П. 

 

5 
Поширювати досвід педпрацівників ліцею  

протягом 

н.р. 

Карпова Ж.П. 

Деркач Л.П. 

Кириченко О.М., 

голови МК 

 

5.1 Пропагувати досвід педагогічного колективу 

через сайт ліцею 

протягом 

н.р. 
Кириченко О.М.  Бойко Я.А. 

 

6 Надати методичну допомогу педагогічним 

працівникам  з питань атестації 

протягом 

н.р. 
Кириченко О.М. голови МК 

 

7 Надати методичну допомогу педагогічним 

працівникам  у питаннях підготовки 

протягом 

н.р. 
Кириченко О.М. голови МК 

 



здобувачів освіти до олімпіад з навчальних 

предметів, конкурсів професійної 

майстерності 

8 Підготовка до участі у І етапі Спартакіади 

допризовної молоді серед закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти   

жовтень Деркач Л.П. Проценко В.Г. 

 

9 Вивчення діяльності педагогічних 

працівників та атестаційних матеріалів 

викладачів, майстрів виробничого навчання, 

які атестуються у 2020-2021 навчальному 

році 

листопад-

лютий 
Деркач Л.П. 

Деркач Л.П., 

викладач зарубіжної 

літератури 

 

10 Вивчення, узагальнення та поширення 

позитивного досвіду з упровадження 

елементів дуальної форми навчання у 

навчальний процес для підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників 

протягом 

н.р 
Карпова Ж.П. 

Кириченко О.М., 

голови МК 

 

11 Забезпечити  проведення міської методичної 

секції методистів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва  на 

базі ліцею 

06.11.2020 Іванець М.Д. 
Кириченко О.М., 

голови МК 

 

12 Надання методичної допомоги щодо участі у 

міському огляді-конкурсі на кращу 

майстерню за професією «Лицювальник-

плиточник» 

жовтень-

листопад 
Карпова Ж.П. 

Роздобудько О.В., 

Кириченко О.М., 

голова МК 

 

13 Участь у міському конкурсі на кращу 

організацію методичної роботи в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти  

листопад Кириченко О.М. 
Кириченко О.М., 

голови МК 

 

14 Забезпечити проведення міської методичної 

секції педагогічних працівників будівельних 

та деревообробних професій на базі ліцею 

лютий Карпова Ж.П. Кириченко О.М., 

голова МК 

 

15 Забезпечити проведення міської методичної 

секції керівників фізичного виховання 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Києва  на базі ліцею 

лютий 

Іванець М.Д. 

Святенко В.П., 

Кириченко О.М. 

 

16 Забезпечити  роботу методичного кабінету 

ліцею (за окремим  планом ) 

протягом 

н.р 
Кириченко О.М. 

Кириченко О.М., 

голови МК 

 

17 

Звіт за результатами навчально-методичної 

діяльності до НМК ПТО у м. Києві 

за 2020 р. – 

до 

20.12.2020; 

за 2020-

2021 н.р. – 

до 

20.06.2021 

Кириченко О.М. 
Кириченко О.М., 

голови МК 

 

  



Робота педагогічної ради 

№ 

п/п 
Робота педагогічної ради  

Термін 

виконання 
Відповідальні Виконавці 

Прим

. 

1 

1. Вибори секретаря педагогічної ради.  

2. Аналіз роботи педколективу за 2019-2020 н.р. 

та завдання на 2020-2021 навчальний рік. 

3. Працевлаштування випускників 2020 року. 

4. Обговорення та схвалення загальноліцейної 

методичної теми. 

5. Про затвердження плану роботи Київського 

професійного будівельного ліцею на 2020-2021  

навчальний рік. 

6.Про затвердження педагогічного  

навантаження  на 2020-2021 навчальний рік. 

7. Про затвердження голів методичних комісій 

та завідуючих кабінетами, лабораторіями, 

майстернями.  

серпень Іванець М.Д. 

Іванець М.Д. 

Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П., 

Бобровська О.Ю. 

Карпова Ж.П. 

Кириченко О.М. 

 

 Іванець .М.Д. 

 

Іванець .М.Д. 

Іванець .М.Д. 

 

 

2 

1. Про виконання рішень попередньої  педради. 

2. Аналіз стану комплектування навчальних груп  

на 2020-2021 навчальний рік станом на 01.10. 

2020 року.  

3.Аналіз якості знань учнів 1 курсу за 

підсумками директорських контрольних робіт та 

завдання педколективу по усуненню прогалин у 

знаннях учнів.  

3. Про психолого-педагогічну діагностику   

нового учнівського контингенту. 

4. Про організацію роботи педагогічного 

колективу  з профорієнтації учнів закладів 

загальної середньої освіти. 

5. Про заключення договорів щодо надання 

освітніх послуг у сфері професійно-технічної 

освіти між ліцеєм і замовниками робітничих 

кадрів.  

жовтень Іванець М.Д. 

заст. директора 

Деркач Л.П. 

 

 

 

Щур  В.А. 

 

Бобровська О.Ю. 

 

 

 

Карпова Ж.П. 

 

 

3 

1. Про виконання рішень попередньої  педради. 

2. Аналіз стану комплектування навчальних груп  

на 2020-2021 навчальний рік станом на 01.11. 

2020 року. 

3. Аналіз проведення уроків загальноосвітньої 

підготовки. 

4. Аналіз проведення уроків професійно-

теоретичної підготовки. 

5. Аналіз проведення уроків виробничого 

навчання. 

6. Про стан проходження виробничого навчання 

і виробничої практики на підприємствах. 

листопад Іванець М.Д. 

заст. директора 

Карпова Ж.П. 

 

Деркач Л.П. 

. 

Карпова Ж.П. 

Роздобудько О.В. 

Роздобудько О.В. 

 

Карпова Ж.П. 

Роздобудько О.В. 

 

4 1. Про виконання рішень попередньої  педради. 

2. Про підсумки освітньої діяльності 

педагогічного колективу ліцею за I семестр 

2020-2021 н. р. 

3. Про допуск учнів груп ТУ і 39 до державної 

кваліфікаційної атестації. 

4. Про визначення претендентів на отримання 

дипломів з відзнакою у 2020-2021 н. р. 

5. Моніторинг працевлаштування випускників 

2020 року.  

 

 

 

 

січень 

Іванець М.Д. заст. директора 

Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П., 

Бобровська О.Ю. 

Карпова Ж.П.  

 

Карпова Ж.П. 

 

Карпова Ж.П. 

 

 



6. Виконання та дотримання умов ОП та БЖД 

людини - запорука збереження життя та 

здоров’я  особового складу ліцею. 

 

Омельчук М.В. 

5 1. Про виконання рішень попередньої  педради 

1. 2. Про визначення претендентів на отримання 

дипломів з відзнакою та нагородження 

медалями у 2020-2021 навчальному році. 

2. 3. Про атестацію педагогічних працівників 

ліцею. 

 

 

 

 

лютий 

Іванець М.Д. заст. директора 

Деркач Л.П., 

кл. керівники 

 

Кириченко О.М. 

 

6 1. Про виконання рішень попередньої  педради 

2. Про визначення претендентів на отримання 

дипломів з відзнакою та нагородження 

медалями у 2020-2021 навчальному році.  

3. Про організацію правоосвітньої і 

правовиховної роботи серед здобувачів освіти  

ліцею. 

квітень Іванець М.Д. заст. директора 

Деркач Л.П., 

кл. керівники 

 

Бобровська 

О.Ю. 

 

7 1. Про виконання рішень попередньої  педради 

2. Про підсумки проведення місячника з 

охорони праці. 

3. Про допуск учнів ІІІ курсу (групи 32, 36, 37, 

38) до державної кваліфікаційної атестації. 

3. 4. Про забезпечення виконання регіонального 

замовлення по набору учнів на 2021-2022 

навчальний рік. 

4. 5. Про стан проходження виробничого 

навчання і виробничої практики на 

підприємствах. 

6. Про заключення договорів щодо надання 

освітніх послуг у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти між ліцеєм і 

замовниками робітничих кадрів.  

7. Про атестацію педагогічних працівників 

ліцею у 2021 році. 

5. 8. Звіт за результатами навчально-методичної 

діяльності педагогічного колективу у 2020-

2021 навчальному році. 

 

 

 

травень 

 

 

 

Іванець М.Д. 

заст. директора 

Карпова Ж.П. 

керівники груп, 

викладачі ПТП 

Карпова Ж.П. 

Омельчук М.В. 

Карпова Ж.П. 

 

Карпова Ж.П. 

Роздобудько О.В 

 

Карпова Ж.П. 

 

 

 

Кириченко О.М. 

 

Кириченко О.М. 

 

 

8 1. Про виконання рішень попередньої  педради 

2. Про підсумки  державної кваліфікаційної 

атестації у 2020-2021 навчальному році. 

3. Про результати ЗНО у 2020-2021  

навчальному  році. 

4. Про переведення учнів І,ІІ курсів та груп ТУ 

на ІІ і ІІІ курси навчання. 
5. Про стан житлово-побутових умов учнів 

ліцею та завдання педагогічного колективу 

щодо соціального захисту здобувачів освіти. 

 6. Про оздоровлення учнів під час літніх 

канікул. 

 

 

 

 

червень 

Іванець М.Д. заст. директора 

Карпова Ж.П. 

 

Деркач Л.П. 

 

Деркач Л.П. 

 

Бобровська О.Ю.  

Хильченко І.Г. 

 

Бобровська О.Ю. 

 

 

 

  



 Робота методичного кабінету 

№ 

п/п 
Зміст 

Термін 

виконання 
Відповідальні Виконавці Прим. 

1 Надати методичну допомогу 

викладачам та майстрам в оформленні 

навчально-плануючої документації на 

2020-2021  навчальний рік 

вересень- 

жовтень 

Кириченко О.М. Кириченко О.М. 

голови МК 

 

 

2 Організувати   проведення Декади 

молодого педагога 

12.10-

23.10.2020 

Кириченко О.М. Кириченко О.М. 

голови МК 

 

 

3 Надавати методичну допомогу 

викладачам та майстрам з питань 

підготовки та проведення уроків, 

предметних тижнів, конкурсів фахової 

майстерності, оглядів-конкурсів 

навчально-матеріальної бази та 

комплексно-методичного забезпечення 

кабінетів та майстерень; вибору 

тематики та написання методичних 

розробок, доповідей, посібників, 

створення освітніх проектів  

протягом 

н.р. 

Кириченк О.М. Кириченко О.М. 

голови МК 

 

 

4 Випускати бюлетені новинок 

навчально-методичної літератури, 

літератури з педагогіки, психології, 

новітніх технологій в  будівельній 

галузі 

до 10-го 

числа 

кожного 

місяця 

Кириченко О.М. 

 

Шевчук О.Г.  

5 Надавати методичну допомогу 

викладачам та майстрам у процесі 

підготовки до атестації їх діяльності 

протягом 

н.р. 

Кириченко О.М. Кириченко О.М. 

голови МК, 

наставники 

 

6 Продовжити роботу по створенню 

навчально-матеріальної бази 

методичного кабінету  для оптимізації 

умов самоосвітньої діяльності 

педагогічних працівників: 

-оформити стенди з методичної 

роботи, 

-створити електронну базу КМЗ 

предметів і професій, 

-забезпечити сучасною навчально-

методичною літературою та 

інформаційно - комп’ютерними 

ресурсами  

І семестр Кириченко О.М. 

 

Кириченко О.М. 

голови МК, 

педпрацівники 

 

 

7 Продовжити накопичення навчально- 

методичних матеріалів педпрацівників 

ліцею в друкованому та електронному 

варіантах; створити електронні 

сторінки викладачів і майстрів вироб-

ничого навчання на сервері ліцею 

протягом 

н. р. 

Кириченко О.М. 

 

Кириченко О.М.  

голови МК, 

педпрацівники 

 

 

8 Започаткувати створення  електронної 

бібліотеки  ліцею 

вересень Кириченко О.М. Шевчук О.Г.  

9 Оновити розділ «Методична робота» 

на сайті  ліцею 

вересень- 

жовтень 

Кириченко О.М.  голови МК  

10 

Провести  

практичний семінар з методичної 

роботи: 

- «Організація освітньої діяльності за 

допомогою дистанційних технологій» 

 

 

 

жовтень 

 

Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П., 

Кириченко О.М. 

 

 

 

Кириченко О.М.  

 

 



психолого-педагогічні семінари: 

- «Психолого-педагогічні особливості 

середовища дистанційної освіти» 

- «Психологічний та соціально-

педагогічний супровід  освітнього 

процесу» 

педагогічні читання: 

- «Професійна спрямованість 

викладання загальноосвітніх 

дисциплін» 

круглий стіл: 

-«Застосування нових освітніх та 

виробничих технологій на уроках 

теоретичного і виробничого навчання» 

 

жовтень 

 

 

листопад 

 

 

 

січень 

 

 

березень 

 

Щур В.А.  

 

 

Щур В.А.  

 

 

 

голови МК  

 

 

голови МК 

 

 

11 Оформити стенд «Наші досягнення» до лютого Кириченко О.М. голови М К  

12 

Організувати звіти всіх методичних 

комісій (за окремим графіком) 
травень 

 

Кириченко О.М. 

 

голови МК, 

педпрацівники 

 

13 

Підготуватися та взяти участь у  

Вернісажі педагогічної творчості - 

2021 

лютий - 

березень 
 Кириченко О.М. голови МК 

 

14 

Підготувати звіт за результатами 

навчально-методичної діяльності  

за 2020 р. – 

до 

20.12.2020, 

за 2020-

2021 н.р. – 

до 

10.06.2021 

Кириченко О.М. 
голови МК, 

педпрацівники 

 

15 

Провести моніторинг продуктивності 

професійної діяльності педагогічних 

працівників 
червень  Кириченко О.М. голови МК 

 

  



VIІI. Робота методичних комісій 

 1 МК природничо-математичних дисциплін  

№ 

п/п 
Зміст 

Термін 

вико-

нання 

Відповідаль-

ний 
Виконавці 

При

м. 

1 

1. Обговорення та затвердження  плану роботи 

МК на 2020-2021 навчальний рік 

2. Вивчення інструктивних і нормативних 

документів, пояснювальних записок до програм, 

опрацювання методичних рекомендацій щодо 

вивчення предметів у 2020-2021 навчальному році 

3. Обговорення та коригування навчальної 

програмної документації 

4. Обговорення та затвердження поурочно-

тематичних планів 

5. Затвердження планів роботи кабінетів, 

паспортів кабінетів  

серпень Кочубей В.М. 
Кочубей В.М. 

члени МК 

 

2 

1. Підготовка та проведення перевірочних 

контрольних робіт згідно графіків. Затвердження 

завдань 

2. Про створення навчальних проектів 

викладачами методичної комісії  

3. Про створення електронної бази комплексно-

методичного забезпечення та  електронних 

сторінок викладачів на сервері ліцею, сайтів 

викладачів 

4. Обговорення та затвердження планів 

предметних тижнів та графіка  їх проведення 

5. Затвердження графіка взаємовідвідування 

уроків 

6. Планування роботи з викладачами МК, які 

атестуються у 2020-2021 н.р., та затвердження 

індивідуальних  планів методичної роботи 

педагогічних працівників у міжатестаційний 

період 

вересень Кочубей В.М. 
Кочубей В.М. 

члени МК 

 

3 

1. Аналіз перевірочних контрольних робіт учнів I 

курсу з загальноосвітньої підготовки 

2. Підготовка і проведення  ліцейних олімпіад з 

природничо-математичних дисциплін 

3. Шляхи вдосконалення роботи викладачів щодо 

підвищення ефективності освітнього процесу 

4.Обмін досвідом викладачів МК, які пройшли 

курси підвищення кваліфікації або  відвідали 

міські методичні заходи  

жовтень Кочубей В.М. 
Кочубей В.М. 

члени МК 

 

4 

1. Підсумки ліцейних олімпіад та підготовка 

здобувачів освіти до ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з природничо-математичних 

дисциплін 

2. Підготовка та проведення тижня математики,  

фізики ( за окремим планом) 

3. Сучасний урок як спільна творчість здобувачів 

освіти та педагога 

4. Затвердження завдань директорських 

контрольних робіт за І семестр з предметів 

природничо-математичного циклу 

5.Обмін досвідом викладачів МК, які пройшли 

курси підвищення кваліфікації або  відвідали 

листопад Кочубей В.М. 
Кочубей В.М. 

члени МК 

 



міські методичні заходи  

5 

1.Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  

2. Обмін досвідом викладачів МК, які пройшли 

курси підвищення кваліфікації або  відвідали 

міські методичні заходи  

3. Обговорення плану роботи МК на зимові 

канікули  

грудень Кочубей В.М. 
Кочубей В.М. 

члени МК 

 

6 

1. Звіт про  роботу МК за I семестр 

2. Інформація про новини методичної та 

педагогічної літератури 

3. Робота  по підвищенню якості знань здобувачів 

освіти, обговорення методів покращення 

успішності та  з невстигаючими учнями 

4. Підготовка та проведення  тижня  інформатики 

та інформаційних технологій ( за окремим планом) 

5. Обмін досвідом викладачів МК, які пройшли 

курси підвищення кваліфікації або  відвідали 

міські методичні заходи  

січень Кочубей В.М. 
Кочубей В.М. 

члени МК 

 

7 

1. Звіт викладачів МК, які атестуються, щодо їх 

педагогічної діяльності протягом 5-и років 

2. Застосування навчальних проектів як методу 

навчання і контролю 

3. Підготовка до Вернісажу педагогічної творчості 

- 2021  

4.Підготовка до ДПА (ЗНО) з математики учнів ІІІ 

курсу 

5. Обмін досвідом викладачів МК, які пройшли 

курси підвищення кваліфікації або  відвідали 

міські методичні заходи  

лютий Кочубей В.М. 
Кочубей В.М. 

члени МК 

 

8 

1.Підсумки  Вернісажу-2021  

2. Затвердження завдань директорських 

контрольних робіт за навчальний рік з предметів 

природничо-математичного циклу 

3. Підготовка та проведення тижня природничих 

наук ( хімії, біології та географії ) 

4.Обмін досвідом викладачів МК, які пройшли 

курси підвищення кваліфікації або  відвідали 

міські методичні заходи  

березень Кочубей В.М. 
Кочубей В.М. 

члени МК 

 

9 

1. Проведення профорієнтаційної роботи 

2. Використання ІКТ під час викладання предметів 

природничого циклу 

3. Обговорення  взаємовідвідування уроків 

природничо-математичного циклу  

4. Обмін досвідом викладачів МК, які пройшли 

курси підвищення кваліфікації або  відвідали 

міські методичні заходи  

квітень Кочубей В.М. 
Кочубей В.М. 

члени МК 

 

10 

1.Проведення профорієнтаційної роботи  

2.Внесення  необхідних змін до робочих 

навчальних планів   

травень Кочубей В.М. 
Кочубей В.М. 

члени МК 

 

11 

1. Звіт про роботу МК у 2020-2021 навчальному 

році 

2. Обговорення проекту плану роботи МК на 2021-

2022 навчальний рік 

червень Кочубей В.М. 
Кочубей В.М. 

члени МК 

 

 



2 
МК суспільно-гуманітарних дисциплін 

№ 

п/п 
Зміст 

Термін 

ввиконання 
Відповідальні Виконавці 

При

м. 

1 

1. Обговорення та затвердження плану роботи МК на 

2020-2021  навчальний рік 

2. Вивчення інструктивних і нормативних документів, 

пояснювальних записок до програм, опрацювання 

методичних рекомендацій щодо вивчення предметів у 

2020-2021 навчальному  році 

3.Обговорення навчальної програмної документації, 

коригування діючої 

4. Обговорення та затвердження поурочно-

тематичних планів 

5. Затвердження планів роботи кабінетів, паспортів 

кабінетів  

серпень МарченкоЖ.В. 
Марченко Ж.В., 

члени МК 

 

2 

1. Підготовка та проведення перевірочних 

контрольних робіт згідно графіків. Затвердження 

завдань 

2. Про створення навчальних проектів викладачами 

методичної комісії  

3. Про створення електронної бази комплексно-

методичного забезпечення та електронних сторінок 

викладачів на сервері ліцею, сайтів викладачів 

4. Обговорення та затвердження планів предметних 

тижнів та графіка їх проведення 

5. Затвердження графіка взаємовідвідування уроків 

6. Планування роботи з викладачами МК, які 

атестуються у 2020-2021 н.р., та затвердження 

індивідуальних перспективних планів методичної 

роботи ПП у міжатестаційний період 

вересень МарченкоЖ.В. 
Марченко Ж.В., 

члени МК 

 

3 

1. Підготовка і проведення ліцейних олімпіад з 

суспільно-гуманітарних дисциплін 

2. Підготовка і проведення тижня історії та тижня 

етики та психології сімейних відносин (за окремим 

планом) 

3. Проведення заходів з нагоди Дня українського 

козацтва, Дня захисника України та свята «Покрови 

Пресвятої Богородиці» 

4. Сучасний урок як спільна творчість здобувачів 

освіти та педагога  

5.Обмін досвідом викладачів МК, які пройшли курси 

підвищення кваліфікації або  відвідали міські 

методичні заходи  

жовтень МарченкоЖ.В. 
Марченко Ж.В., 

члени МК 

 

4 

1.Забезпечення проведення заходів щодо відзначення 

Дня української писемності та мови на базі ліцею та 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

2. Підсумки ліцейних олімпіад та підготовка 

здобувачів освіти до ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з предметів суспільно-

гуманітарного циклу 

3. Затвердження завдань директорських контрольних 

робіт за І семестр з предметів суспільно-

гуманітарного циклу  

4. Святкування річниці визволення Києва 

5. Обмін досвідом викладачів МК, які пройшли курси 

підвищення кваліфікації або  відвідали міські 

листопад МарченкоЖ.В. 
Марченко Ж.В., 

члени МК 

 



методичні заходи  

5 

1. Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  

2. Обговорення плану роботи МК на зимові канікули 

3. Участь у Міжнародному конкурсі з української 

мови імені Петра Яциката Міжнародному мовно-

літературному конкурсі учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

4. Обмін досвідом викладачів МК, які пройшли курси 

підвищення кваліфікації або відвідали міські 

методичні заходи 

грудень МарченкоЖ.В. 
Марченко Ж.В., 

члени МК 

 

6 

1.Звіт про роботу МК за І семестр 

2. Практична спрямованість гуманітарної освіти, 

подолання відірваності знань від реального життя 

3.Інформація про новини методичної та педагогічної 

літератури 

4. Обмін досвідом викладачів МК, які пройшли курси 

підвищення кваліфікації або  відвідали міські 

методичні заходи  

січень МарченкоЖ.В. 
Марченко Ж.В., 

члени МК 

 

7 

1.Підготовка та проведення тижня іноземної мови (за 

окремим планом) 

2.Шляхи підвищення мовної активності учнів на 

уроках англійської мови 

3.Підготовка до ДПА (ЗНО) з української мови і 

літератури, іноземної мови,  історії України  учнів ІІІ 

курсу 

4.Підготовка  до Вернісажу педагогічної творчості - 

2021  

5. Обмін досвідом викладачів МК, які пройшли курси 

підвищення кваліфікації або  відвідали міські 

методичні заходи  

лютий МарченкоЖ.В. 
Марченко Ж.В., 

члени МК 

 

8 

1.Тиждень української мови та літератури (за 

окремим планом) 

2. Підсумки Вернісажу педагогічної творчості - 2021 

4. Обговорення взаємовідвідування уроків 

5. Обмін досвідом викладачів МК, які пройшли курси 

підвищення кваліфікації або  відвідали міські 

методичні заходи  

березень МарченкоЖ.В. 
Марченко Ж.В., 

члени МК 

 

9 

1.Проведення профорієнтаційної роботи 

2.Затвердження завдань директорських контрольних 

робіт за навчальний рік  з предметів суспільно-

гуманітарного циклу 

4. Обмін досвідом викладачів МК, які пройшли курси 

підвищення кваліфікації або  відвідали міські 

методичні заходи  

квітень МарченкоЖ.В. 
Марченко Ж.В., 

члени МК 

 

10 

1.Проведення профорієнтаційної роботи  

2.Внесення необхідних змін до робочих навчальних 

планів  
травень МарченкоЖ.В. 

Марченко Ж.В., 

члени МК 

 

11 

1. Звіт про роботу МК у 2020-2021  навчальному році 

 2. Обговорення проекту плану роботи МК суспільно-

гуманітарних дисциплін на 2021-2022 навчальний рік 
червень МарченкоЖ.В. 

Марченко Ж.В., 

члени МК 

 

 

  



3 МК фізичної культури та Захисту України 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповіда-

льний 
Виконавці Прим. 

1 1. Основні завдання МК в новому 

навчальному році. Обговорення та 

затвердження плану роботи МК на 2020 - 

2021 навчальний рік.  

2. Вивчення інструктивних і нормативних 

документів, пояснювальних записок до 

програм, опрацювання методичних 

рекомендацій щодо вивчення предметів у 

2020-2021 навчальному  році  

3. Обговорення та затвердження навчальної 

програмної документації, внесення 

корективів в діючу.  

4. Обговорення індивідуальних планів з 

методичної роботи. 

серпень МаєвськаН.В. 

 

 

Маєвська Н.В. 

члени МК 

 

2 1.Обговорення та затвердження планів 

роботи кабінетів. 

2. Затвердження графіка 

взаємовідвідування уроків.  

3.Підготовка збірної команди ліцею до 

змагань на першість закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з туризму. 

4.Організація та проведення осінньої 

першості КПБЛ з футболу. 

вересень МаєвськаН.В. 

 

 

Маєвська Н.В. 

члени МК 

 

3 1.Обговорення стану фізичної підготовки 

та заключення медичної комісії учнів .  

2.Формування та затвердження спеціальної 

медичної групи з фізичного виховання. 

3.Проведення змагань до Дня захисника 

України . 

4.Підготовка та проведення тижня фізичної 

культури. 

жовтень МаєвськаН.В. 

 

 

Маєвська Н.В. 

члени МК 

 

4 1.Організація та проведення товариських 

зустрічів з міні-футболу.  

2.Організація та проведення змагань з 

волейболу на першість КПБЛ.  

3.Готовність команд ліцею до змагань на 

першість ПТНЗ з міні-футболу та 

допризовної підготовки. 

листопад 

МаєвськаН.В. 

 

 

Маєвська Н.В. 

члени МК 

 

5 1.Про виховання в учнів патріотизму на 

уроках "Захисту України".  

2.Організація та проведення тижня 

предмету "Захист України" та свята до дня 

Збройних сил України 

3.Організація та проведення змагань з 

особистої першості КПБЛ з настільного 

тенісу. 

грудень 

МаєвськаН.В. 

 

 

Маєвська Н.В. 

члени МК 

 

6 1. Звіт про роботу МК фізичного виховання 

та Захисту України в І семестрі. 

2.Аналіз успішності учнів за I семестр з 

фізичної культури та Захисту України.  

3. Завдання методичної комісії у II 

січень 

МаєвськаН.В. 

 

 

Маєвська Н.В. 

 



семестрі. 

4.Підготовка команд ліцею до змагань на 

першість закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з настільного 

тенісу та баскетболу 

члени МК 

7 1.Затвердження завдань ДПА з фізичної 

культури.  

2.Організація та підготовка збірної 

команди ліцею до змагань з волейболу на 

першість закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва.  

3. Проведення екзамену з предмету 

"Фізична культура" в групах III курсу. 

лютий 

МаєвськаН.В. 

 

 

Маєвська Н.В. 

члени МК 

 

8 1.Організація та підготовка збірної 

команди ліцею до змагань з баскетболу на 

першість закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва.  

2.Аналіз висвітлення спортивних заходів, 

проведених в ліцеї, на сайті КПБЛ.  

3.Обговорення інших проведених заходів. 
 

березень 

МаєвськаН.В. 

 

 

Маєвська Н.В. 

члени МК 

 

9 1.Організація та проведення Дня здоров'я. 

 2.Участь у проведенні Дня відкритих 

дверей в ліцеї для учнів закладів середньої 

освіти. 3.Обговорення інших проведених 

заходів. 4.Проведення профорієнтаційної 

роботи в школах міста та області. 

квітень 

МаєвськаН.В. 

 

 

Маєвська Н.В. 

члени МК 

 

10 1.Проведення профорієнтаційної роботи  

2.Внесення  необхідних змін до робочих 

навчальних планів   

травень 

МаєвськаН.В. 

 

Маєвська Н.В. 

члени МК 

 

11 1. Звіт про роботу МК за навчальний рік 

2. Обговорення проекту плану роботи МК 

на 2021-2022 навчальний рік 

 

червень 

МаєвськаН.В. 

 

Маєвська Н.В. 

члени МК 

 

 

  



4 МК будівельних професій 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідаль-

ний 
Виконавці Прим. 

1 1. Обговорення і затвердження  плану роботи 

МК на  2020-2021  навчальний рік 

2. Розгляд та затвердження навчальних програм 

із професійно-теоретичної і професійно-

практичної підготовки. Погодження та 

затвердження зведено-тематичних , поурочно-

тематичних планів, переліків навчально-

виробничих робіт із виробничого навчання, 

графіків консультацій та практичних робіт  на 

2020-2021 навчальний рік 

3. Аналіз стану підготовки навчальних 

кабінетів, лабораторій і майстерень до нового 

навчального року 

4.Затвердження планів роботи кабінетів та 

майстерень на навчальний рік та паспортів 

комплексно-методичного забезпечення 

предметів і професій 

серпень 
Єлічева І.В. 

 

Єлічева І.В., 

члени МК 

 

2 1. Про створення навчальних проектів 

викладачами методичної комісії  

2. Про створення електронної бази комплексно -

методичного забезпечення предметів і професій, 

електронних сторінок викладачів та майстрів на 

сервері ліцею   

3. Планування, обговорення та затвердження 

графіків  взаємовідвідування уроків і 

проведення відкритих уроків 

4.Розгляд та затвердження завдань щодо 

проведення поетапної кваліфікаційної атестації 

та завдань пробних кваліфікаційних робіт 

5.Про підготовку та проведення конкурсу 

професійної майстерності серед учнів з професії 

«Штукатур» 

6.Планування роботи з педагогічними 

працівниками МК, які атестуються у 2020-2021  

н. р., та затвердження індивідуальних  планів 

методичної  роботи  ПП у міжатестаційний 

період 

вересень 
Єлічева І.В. 

 

Єлічева І.В., 

члени МК 

 

3 1. Відповідальність  викладачів і майстрів в/н за 

збереження життя і здоров’я учнів під час 

проведення теоретичних і практичних занять  

2. Обговорення взаємовідвідування уроків 

теоретичного та практичного навчання 

3. Аналіз проходження виробничої практики 

4. Розгляд та затвердження переліків пробних 

кваліфікаційних робіт за І семестр 

5. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи  

жовтень 
Єлічева І.В. 

 

Єлічева І.В., 

члени МК 

 

4 1. Міжпредметні та виробничі взаємозв’язки під 

час викладання  предметів професійно-

теоретичної підготовки 

2. Інформація про нові надходження 

педагогічної та методичної літератури 

листопад 

Єлічева І.В. 

 

Єлічева І.В., 

члени МК 

 



3. Вивчення системи роботи викладачів і 

майстрів в/н з індивідуалізації навчання. 

Обговорення форм і методів роботи з учнями, 

які мають низький рівень досягнень 

4. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи  

5 1. Розгляд та завдань для он-лайн тестування та 

тем творчих робіт до ДКА у групі ТУ 

2. Звіт завідувачів кабінетів, лабораторій і 

майстерень про виконання планів роботи за  І 

семестр 

3. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи  

4. Обговорення плану роботи на зимові канікули 

грудень 

Єлічева І.В. 

 

Єлічева І.В., 

члени МК 

 

6 1. Підсумки роботи МК  за І семестр 

навчального року 

2. Аналіз успішності учнів за І семестр 

3.Підготовка до конкурсів професійної 

майстерності серед учнів ліцею за будівельними 

професіями 

4. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи  

січень 

Єлічева І.В. 

 

Єлічева І.В., 

члени МК 

 

7 1.Аналіз взаємовідвідування  уроків 

теоретичного та виробничого навчання за 

професіями 

2. Проведення декади МК педагогічних 

працівників  будівельних професій.  

3.Проведення  конкурсів професійної 

майстерності  серед учнів І, ІІ, ІІІ курсів, 

переможців направити на міські конкурси 

4. Звіт педпрацівників МК, які атестуються, про 

їх педагогічну діяльність за останні 5 років 

5.Підготовка до   Вернісажу-2021 

6. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи  

лютий 

Єлічева І.В. 

 

Єлічева І.В., 

члени МК 

 

8 1. Організація  самостійної роботи здобувачів 

освіти на уроках професійно-теоретичної 

підготовки 

2. Робота з учнями , які потребують допомоги з 

предметів професійно-теоретичної підготовки  

та при підготовці до ДКА ( за окр. планом) 

3. Про стан роботи з профорієнтації  

4. Ознайомлення з новими матеріалами та 

інструментами ,  новітніми технологіями 

виконання будівельних робіт. Відвідування 

будівельних виставок  

5. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи  

березень 

Єлічева І.В. 

 

Єлічева І.В., 

члени МК 

 

9 1. Підсумки атестації з предметів професійно-

теоретичної підготовки серед учнів ІІІ курсу  

2. Затвердження завдань для проведення 

поетапної кваліфікаційної атестації та завдань 

квітень 

Єлічева І.В. 

 

Єлічева І.В., 

члени МК 

 



пробних кваліфікаційних робіт 

 3. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи  

10 1. Звіт членів МК про виконання планів 

самоосвіти, про дотримання плану 

взаємовідвідування уроків та графіка 

проведення відкритих уроків 

2. Розгляд та затвердження завдань для он-лайн 

тестування та тем творчих робіт до ДКА у групі 

36 

3. Внесення необхідних змін до робочих 

навчальних планів  

4. Звіт завідувачів кабінетів, лабораторій і 

майстерень про виконання планів роботи за  ІІ 

семестр 

травень 

Єлічева І.В. 

 

Єлічева І.В., 

члени МК 

 

11 1.Підсумки роботи МК за 2020-2021  

навчальний рік 

2. Підготовка навчально-матеріальної бази 

майстерень та кабінетів до нового навчального 

року. Проведення ремонтних робіт 

3. Завдання МК та пропозиції  щодо плану 

роботи  на 2021-2022 навчальний рік. 

червень 

Єлічева І.В. 

 

Єлічева І.В., 

члени МК 

 

 

  



5 МК зварювальних професій 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповіда-

льний 
Виконавці 

П

р

и

м

. 

1 1. Обговорення і затвердження  плану роботи 

МК на  2020-2021 навчальний рік. 

2. Розгляд та затвердження навчальних 

програм із професійно-теоретичної і 

професійно-практичної підготовки. 

Погодження та затвердження зведено-

тематичних , поурочно-тематичних   планів, 

переліків навчально-виробничих робіт із 

виробничого навчання, графіків консультацій 

та практичних робіт  на 2020-2021 н. р. 

3. Аналіз стану підготовки навчальних 

кабінетів, лабораторій і майстерень до нового 

навчального року 

4.  Обговорення та затвердження планів 

роботи кабінетів та майстерень на 

навчальний рік та паспортів комплексно-

методичного забезпечення предметів і 

професій 

серпень МанаковаЛ.В. 

 

 

МанаковаЛ.В. 

члени МК 

 

2 1. Про створення навчальних проектів 

викладачами методичної комісії  

2. Про створення електронної бази 

комплексно -методичного забезпечення 

предметів і професій, електронних сторінок 

викладачів та майстрів на сервері ліцею   

3. Планування, обговорення та затвердження 

графіків взаємовідвідування уроків і 

проведення відкритих уроків 

4.Розгляд та затвердження завдань щодо 

проведення поетапної кваліфікаційної 

атестації та переліків пробних 

кваліфікаційних робіт 

5.Про підготовку і проведення конкурсу 

професійної майстерності серед учнів з 

професії «Електрогазозварник» 

6. Планування роботи з педагогічними 

працівниками МК, які атестуються у 2020-

2021 н. р., та затвердження індивідуальних  

планів методичної  роботи  ПП у 

міжатестаційний період 

вересень МанаковаЛ.В. 

 

 

МанаковаЛ.В. 

члени МК 

 

3 1. Відповідальність викладачів і майстрів в/н 

за збереження життя і здоров’я здобувачів 

освіти під час проведення теоретичних і 

практичних занять  

2. Обговорення взаємовідвідування уроків 

теоретичного та практичного навчання 

3. Аналіз проходження виробничої практики 

4. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

жовтень МанаковаЛ.В. 

 

 

МанаковаЛ.В. 

члени МК 

 



4 1. Міжпредметні та виробничі взаємозв’язки 

під час викладання  предметів професійно-

теоретичної підготовки 

2. Інформація про нові надходження 

педагогічної та методичної літератури 

3. Вивчення та узагальнення позитивного 

досвіду щодо впровадження елементів 

дуальної форми навчання з професії 

«Електрогазозварник, рихтувальник кузовів» 

4. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

листопад 

МанаковаЛ.В. 

 

 

МанаковаЛ.В. 

члени МК 

 

5 1. Розгляд та затвердження завдань для он-

лайн тестування та тем творчих робіт до ДКА 

у групі ТУ  

2.Звіт завідувачів кабінетів, лабораторій і 

майстерень про виконання планів роботи за  І 

семестр 

3. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

4. Обговорення плану роботи на зимові 

канікули 

грудень 

МанаковаЛ.В. 

 

 

МанаковаЛ.В. 

члени МК 

 

6 1. Підсумки роботи МК  слюсарно-

зварювальних  професій за І семестр  

2. Аналіз успішності учнів за І семестр 

3. Підготовка до конкурсів професійної 

майстерності серед учнів ліцею за 

зварювальними професіями 

4. Обмін досвідом  педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

січень 

МанаковаЛ.В. 

 

 

МанаковаЛ.В. 

члени МК 

 

7 1. Аналіз взаємовідвідування  уроків 

теоретичного та виробничого навчання за 

професіями 

2. Проведення декади МК педагогічних 

працівників  зварювальних  професій.  

3.Проведення  конкурсів професійної 

майстерності  серед здобувачів освіти І, ІІ, ІІІ 

курсів і груп ТУ, переможців направити на 

міські конкурси 

4. Звіт педагогічних працівників МК, які 

атестуються, про їх педагогічну діяльність за 

останні 5 років 

5.Підготовка до   Вернісажу-2021 

6. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

лютий 

МанаковаЛ.В. 

 

 

МанаковаЛ.В. 

члени МК 

 

8 1. Організація  самостійної роботи здобувачів 

освіти на уроках професійно-теоретичної 

підготовки 

2. Робота з учнями , які потребують допомоги 

з предметів професійно-теоретичної 

підготовки, та при підготовці до ДКА ( за 

окр. планом) 

3. Про стан роботи з профорієнтації  

4. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

березень 

МанаковаЛ.В. 

 

 

МанаковаЛ.В. 

члени МК 

 



пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

9 1. Підсумки атестації з предметів професійно-

теоретичної підготовки серед учнів ІІІ курсу 

та груп ТУ  

2. Затвердження завдань для проведення 

поетапної кваліфікаційної атестації та 

завдань пробних кваліфікаційних робіт  

3. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

квітень 

МанаковаЛ.В. 

 

 

МанаковаЛ.В. 

члени МК 

 

10 1. Звіт членів МК про виконання планів 

самоосвіти, про дотримання графіків 

взаємовідвідування уроків та проведення 

відкритих уроків 

2. Розгляд та затвердження завдань для он-

лайн тестування та тем творчих робіт до ДКА 

у групі 32  

3.Внесення необхідних змін до робочих 

навчальних планів   

4. Звіт завідувачів кабінетів, лабораторій і 

майстерень про виконання планів роботи за ІІ 

семестр 

травень 

МанаковаЛ.В. 

 

 

МанаковаЛ.В. 

члени МК 

 

11 1.Підсумки роботи МК за 2020-2021 

навчальний рік 

2. Підготовка навчально-матеріальної бази 

майстерень та кабінетів до нового 

навчального року. Проведення ремонтних 

робіт 

 3. Завдання МК та пропозиції  щодо плану 

роботи  на 2021-2022 н. р. 

червень 

МанаковаЛ.В. 

 

МанаковаЛ.В. 

члени МК 

 

 

  



5 МК автослюсарних професій 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповіда-

льний 
Виконавці 

П

р

и

м

. 

1 1. Обговорення і затвердження  плану роботи 

МК на  2020-2021 навчальний рік. 

2. Розгляд та затвердження навчальних програм 

із професійно-теоретичної і професійно-

практичної підготовки. Погодження та 

затвердження зведено-тематичних , поурочно-

тематичних   планів, переліків навчально-

виробничих робіт із виробничого навчання, 

графіків консультацій та практичних робіт  на 

2020-2021 н. р. 

3. Аналіз стану підготовки навчальних кабінетів, 

лабораторій і майстерень до нового навчального 

року 

4.  Обговорення та затвердження планів роботи 

кабінетів та майстерень на навчальний рік та 

паспортів комплексно-методичного 

забезпечення предметів і професій 

серпень Лагода А.М. 

 

 

Лагода А.М., 

члени МК 

 

2 1. Про створення навчальних проектів 

викладачами методичної комісії  

2. Про створення електронної бази комплексно -

методичного забезпечення предметів і професій, 

електронних сторінок викладачів та майстрів на 

сервері ліцею   

3. Планування, обговорення та затвердження 

графіків взаємовідвідування уроків і проведення 

відкритих уроків 

4.Розгляд та затвердження завдань щодо 

проведення поетапної кваліфікаційної атестації 

та переліків пробних кваліфікаційних робіт 

5.Планування роботи з педагогічними 

працівниками МК, які атестуються у 2020-2021 

н. р., та затвердження індивідуальних  планів 

методичної  роботи  ПП у міжатестаційний 

період 

вересень Лагода А.М. 

 

 

Лагода А.М., 

члени МК 

 

3 1. Відповідальність викладачів і майстрів в/н за 

збереження життя і здоров’я здобувачів освіти 

під час проведення теоретичних і практичних 

занять  

2. Обговорення взаємовідвідування уроків 

теоретичного та практичного навчання 

3. Аналіз проходження виробничої практики 

4. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

жовтень Лагода А.М. 

 

 

Лагода А.М., 

члени МК 

 

4 1. Міжпредметні та виробничі взаємозв’язки під 

час викладання  предметів професійно-

теоретичної підготовки 

2. Інформація про нові надходження 

педагогічної та методичної літератури 

3. Вивчення та узагальнення позитивного 

листопад 

Лагода А.М. 

 

 

Лагода А.М., 

 



досвіду щодо впровадження елементів дуальної 

форми навчання з професії 

«Електрогазозварник, рихтувальник кузовів» 

4. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

члени МК 

5 1. Розгляд та затвердження завдань для он-лайн 

тестування та тем творчих робіт до ДКА у групі 

39  

2.Звіт завідувачів кабінетів, лабораторій і 

майстерень про виконання планів роботи за  І 

семестр 

3. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

4. Обговорення плану роботи на зимові канікули 

грудень 

Лагода А.М. 

 

 

Лагода А.М., 

члени МК 

 

6 1. Підсумки роботи МК  слюсарно-

зварювальних  професій за І семестр  

2. Аналіз успішності учнів за І семестр 

3. Підготовка до конкурсів професійної 

майстерності серед учнів ліцею за  професіями 

«Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів», «Рихтувальник кузовів» 

4.  Обмін досвідом  педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

січень 

Лагода А.М. 

 

 

Лагода А.М., 

члени МК 

 

7 1. Аналіз взаємовідвідування  уроків 

теоретичного та виробничого навчання за 

професіями 

2. Проведення декади МК педагогічних 

працівників автослюсарних  професій.  

3.Проведення  конкурсів професійної 

майстерності  серед здобувачів освіти І, ІІ, ІІІ 

курсів і груп ТУ, переможців направити на 

міські конкурси 

4. Звіт педагогічних працівників МК, які 

атестуються, про їх педагогічну діяльність за 

останні 5 років 

5.Підготовка до   Вернісажу-2021 

6. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

лютий 

Лагода А.М. 

 

 

Лагода А.М., 

члени МК 

 

8 1. Організація  самостійної роботи здобувачів 

освіти на уроках професійно-теоретичної 

підготовки 

2. Робота з учнями , які потребують допомоги з 

предметів професійно-теоретичної підготовки, 

та при підготовці до ДКА ( за окр. планом) 

3. Про стан роботи з профорієнтації  

4. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

березень 

Лагода А.М. 

 

 

Лагода А.М., 

члени МК 

 

9 1. Підсумки атестації з предметів професійно-

теоретичної підготовки серед учнів ІІІ курсу та 

груп ТУ  

2. Затвердження завдань для проведення 

поетапної кваліфікаційної атестації та завдань 

квітень 

Лагода А.М. 

 

 

Лагода А.М., 

 



пробних кваліфікаційних робіт  

3. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

члени МК 

10 1. Звіт членів МК про виконання планів 

самоосвіти, про дотримання графіків 

взаємовідвідування уроків та проведення 

відкритих уроків 

2. Розгляд та затвердження завдань для он-лайн 

тестування та тем творчих робіт до ДКА у групі 

38  

3.Внесення необхідних змін до робочих 

навчальних планів   

4. Звіт завідувачів кабінетів, лабораторій і 

майстерень про виконання планів роботи за ІІ 

семестр 

травень 

Лагода А.М. 

 

 

Лагода А.М., 

члени МК 

 

11 1.Підсумки роботи МК за 2020-2021 навчальний 

рік 

2. Підготовка навчально-матеріальної бази 

майстерень та кабінетів до нового навчального 

року. Проведення ремонтних робіт 

 3. Завдання МК та пропозиції  щодо плану 

роботи  на 2021-2022 н. р. 

червень 

Лагода А.М. 

 

Лагода А.М., 

члени МК 

 

 

  



7 МК професії «Касир (в банку), касир торговельного залу, адміністратор» 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповіда-

льний 
Виконавці Прим. 

1 1. Обговорення і затвердження  плану 

роботи МК на  2020-2021 н.р. 

2. Розгляд та затвердження навчальних 

програм із професійно-теоретичної і 

професійно-практичної підготовки. 

Погодження та затвердження зведено-

тематичних , поурочно-тематичних   планів, 

переліків навчально-виробничих робіт із 

виробничого навчання, графіків 

консультацій та практичних робіт  на 2020-

2021 н. р. 

3. Аналіз стану підготовки навчальних 

кабінетів, лабораторій і майстерень до 

нового навчального року 

4.  Обговорення та затвердження планів 

роботи кабінетів та майстерень на 

навчальний рік та паспортів комплексно-

методичного забезпечення предметів і 

професій 

серпень 
 КовальС.Ю. 

 

 

 

Коваль С.Ю., 

члени МК 

 

2 1. Про створення навчальних проектів 

педагогічними працівниками методичної 

комісії  

2. Про створення електронної бази 

комплексно -методичного забезпечення 

предметів і професій, електронних сторінок 

викладачів та майстрів на сервері ліцею   

3. Планування, обговорення та затвердження 

графіків взаємовідвідування уроків і 

проведення відкритих уроків 

4.Планування роботи з педагогічними 

працівниками МК, які атестуються у 2020-

2021 н. р., та затвердження індивідуальних  

планів методичної  роботи  ПП у 

міжатестаційний період 

вересень  Коваль С.Ю. 

 

 

Коваль С.Ю., 

члени МК 

 

3 1. Відповідальність викладачів і майстрів в/н 

за збереження життя і здоров’я  здобувачів 

освіти під час проведення теоретичних і 

практичних занять  

2. Обговорення взаємовідвідування уроків 

теоретичного та практичного навчання 

3. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

жовтень  Коваль С.Ю. 

 

 

Коваль С.Ю., 

члени МК 

 

4 1. Міжпредметні та виробничі взаємозв’язки 

під час викладання  предметів професійно-

теоретичної підготовки 

2. Інформація про нові надходження 

педагогічної та методичної літератури 

3. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

листопад 

 Коваль С.Ю. 

 

 

Коваль С.Ю., 

члени МК 

 

5 1. Звіт завідувачів кабінетів, лабораторій і 

майстерень про виконання планів роботи за  

грудень 
 Коваль С.Ю. 

  



І семестр 

2. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

3. Обговорення плану роботи на зимові 

канікули 

 

Коваль С.Ю., 

члени МК 

6 1. Підсумки роботи МК  за І семестр  

2. Аналіз успішності учнів за І семестр 

3. Аналіз взаємовідвідування  уроків 

теоретичного та виробничого навчання за 

професіями 

січень 

 Коваль С.Ю. 

 

Коваль С.Ю., 

члени МК 

 

7 1. Підготовка до конкурсів професійної 

майстерності серед здобувачів освіти ліцею 

за професіями «Касир (в банку)», «Касир 

торговельного залу», «Адміністратор». 

2. Розгляд та затвердження завдань щодо 

проведення поетапної кваліфікаційної 

атестації та переліків пробних кваліфікацій-

них робіт 

3. Звіт педагогічних працівників МК, які 

атестуються, про їх педагогічну діяльність 

за останні 5 років 

4.Підготовка до   Вернісажу-2021 

5. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

лютий 

 Коваль С.Ю. 

 

 

Коваль С.Ю., 

члени МК 

 

8 1. Організація  самостійної роботи 

здобувачів освіти на уроках  професійно-

теоретичної підготовки 

2. Робота з учнями, які потребують 

допомоги з предметів професійно-

теоретичної підготовки, та при підготовці до 

ДКА ( за окр. планом) 

3. Про стан роботи з профорієнтації в 

закріплених школах  

4. Обмін досвідом педпрацівників МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

березень 

 Коваль С.Ю. 

 

 

Коваль С.Ю., 

члени МК 

 

9 1. Підсумки атестації з предметів 

професійно-теоретичної підготовки серед 

учнів ІІІ курсу  

2. Проведення декади МК педагогічних 

працівників   професії «Касир (в банку), 

касир торговельного залу, адміністратор».. 

3. Проведення  конкурсів професійної 

майстерності  з професій «Касир», 

«Адміністратор» серед здобувачів освіти І-

ІІІ курсів, переможців направити на міські 

конкурси  

4. Обмін досвідом викладачів МК, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації або  

відвідали міські методичні заходи 

квітень 

 Коваль С.Ю. 

 

 

Коваль С.Ю., 

члени МК 

 

10 1. Звіт членів МК про виконання планів 

самоосвіти, про дотримання графіків 

взаємовідвідування уроків та проведення 

відкритих уроків 

травень 

 Коваль С.Ю. 

 

 

Коваль С.Ю., 

 



2. Розгляд та затвердження завдань для он-

лайн тестування та тем творчих робіт до 

ДКА у групі 37  

3. Внесення необхідних змін до робочих 

навчальних планів   

4. Звіт завідувачів кабінетів, лабораторій і 

майстерень про виконання планів роботи за  

ІІ семестр 

члени МК 

11 1.Підсумки роботи МК за 2020-2021 

навчальний рік 

2. Підготовка навчально-матеріальної бази 

майстерень та кабінетів до нового 

навчального року. Проведення ремонтних 

робіт 

 3. Завдання МК та пропозиції  щодо плану 

роботи  на 2021-2022 навчальний рік 

червень 

 Коваль С.Ю. 

 

Коваль С.Ю., 

члени МК 

 

 

  



ІX. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

  
№ 

з/п 

     Назва заходів Термін 

виконання 

Відповідальний Виконавець При-

мітка 

1 Оновити графік підвищення 

кваліфікації  педагогічних працівників 

ліцею на наступних 5 років 

вересень  Кириченко О.М. Кириченко О.М. 

Філоненко С.М. 

 

2 Скласти графік підвищення 

кваліфікації  педагогічних працівників 

у  2020-2021 навчальному році 

вересень Кириченко О.М. Кириченко О.М. 

Філоненко С.М. 

 

3 Укласти договори з підприємствами та 

навчальними закладами на 

проходження стажування майстрів 

виробничого навчання на виробництві 

і в навчальних закладах  

вересень   Іванець М.Д. РоздобудькоО.В.   

4 Скласти графік стажування майстрів 

виробничого навчання   у 2020-2021 

навчальному році 

вересень  Кириченко О.М. РоздобудькоО.В. 

Кириченко О.М. 

 

5 Вчасно направляти  на курси 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників ліцею  

згідно 

графіка 

Кириченко О.М. Кириченко О.М. 

Філоненко С.М. 

 

6 Оформити заявки на курси підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

та керівного складу ліцею на 2021-

2022 н. р.:  

при Інституті післядипломної 

педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка: 

- викладачі загальноосвітніх 

дисциплін; 

- інші категорії педагогічних 

працівників; 

 

при Центральному інституті   

післядипломної педагогічної      освіти 

Державного вищого навчального 

закладу «Університет менеджменту 

освіти» Національної академії 

педагогічних наук України: 

- керівний склад; 

- методисти; 

 

при Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти: 

- старші майстри; 

- майстри виробничого навчання 

 

травень  Кириченко О.М. Кириченко О.М. 

Філоненко С.М. 

 

 

 

 

 

 

  



Х. Охорона праці 

 

№ 

з/п 

     Назва заходів Термін 

виконання 

Відповідальний Виконавці При-

мітка 

1 Ознайомити педагогічних працівників з 

Методичними матеріалами щодо 

проведення та реєстрації інструктажів з 

охорони праці та безпеки життєдіяль-

ності зі здобувачами освіти в закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти 

серпень Карпова Ж.П. Карпова Ж.П., 

Омельчук М.В. 

 

 

2 Провести вступний інструктаж з 

безпеки життєдіяльності, охорони 

праці та пожежної безпеки з 

першокурсниками та працівниками, які 

прийняті на роботу  

вересень Карпова Ж.П. Карпова Ж.П., 

Омельчук М.В., 

класні керівники 

 

3 Ознайомити працівників з наказом 

ДКУ з нагляду за охороною праці №15 

від  26.01.2005р. «Про затвердження 

типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань 

з питань охорони праці та переліку 

робіт з підвищеною небезпекою» 

вересень Карпова Ж.П. Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П., 

Омельчук М.В. 

 

 

4 Видати спецодяг працівникам ліцею 

(за нормативами) 

вересень Карпова Ж.П. РоздобудькоО.В. 

 

 

5 Забезпечити наявність та систематичне 

поповнення аптечок медичної 

допомоги у майстернях, спортивному 

залі, актовій залі, кабінетах фізики, 

хімії та гуртожитку 

протягом 

року 

Роздобудько О.В.  ГаркавенкоЮ.Г., 

зав. 

майстернями,  

зав. кабінетами 

 

6 Забезпечити кабінети та майстерні 

нормативними документами пожежної 

безпеки та перекидними пристроями 

для інструкцій 

до 

01.09.2020 

Іванець М.Д. 

 

Карпова Ж.П. 

Деркач Л.П. 

РоздобудькоО.В. 

Омельчук М.В. 

 

 

7 Систематично перевіряти стан охорони 

праці і промислової    санітарії в ліцеї і 

контролювати дотримання ОП на 

підприємствах, де проходять практику 

здобувачі освіти 

протягом 

року 

Карпова Ж.П. РоздобудькоО.В. 

Омельчук М.В., 

 Бобровська О.Ю., 

майстри в/н 

 

8 Допускати учнів до роботи тільки 

після проведення з ними інструктажу 

із записом    у відповідних журналах 

протягом 

року 

Карпова Ж.П. зав. 

майстернями, 

майстри в/н 

 

9 Провести місячник по огляду стану 

охорони праці, промислової санітарії, 

протипожежної безпеки в ліцеї 

квітень Карпова Ж.П. РоздобудькоО.В, 

Омельчук М.В., 

Хильченко І.Г., 

майстри в/н 

 

10 Перевірити стан ведення обліку  

інструктажів з охорони праці та БЖД в 

журналах  

протягом 

н.р. 

Карпова Ж.П., 

Бобровська О.Ю. 

майстри в/н, 

класні керівники 

 

 

11 Розробити комплексні заходи ліцею з 

охорони праці  на 2020-2021 н. р., 

включивши питання з охорони праці, 

промислової санітарії, протипожежної 

безпеки тощо 

вересень Карпова Ж.П. РоздобудькоО.В. 

Омельчук М.В. 

Хильченко І.Г. 

 

12 Оновити в майстернях ліцею 

інструкції з безпеки життєдіяльності, 

вересень Карпова Ж.П. РоздобудькоО.В. 

ОмельчукМ.В., 

 



охорони праці та правил експлуатації 

обладнання 

зав. 

майстернями 

13 Систематично проводити контроль за 

станом ведення журналів оперативного 

контролю придатності обладнання  у 

майстернях 

раз на 

квартал 

Карпова Ж.П. 

ОмельчукМ.В. 

РоздобудькоО.В. 

ОмельчукМ.В., 

зав.майстернями 

майстри в/н 

 

14 Здійснити перевірку стану заземлення 

обладнання ліцею 

серпень ХильченкоІ.Г. Хильченко І.Г.  

15 Доукомплектувати протипожежні 

шафи рукавами, забезпечити 

приміщення ліцею і гуртожитку 

первинними засобами пожежогасіння 

листопад- 

грудень 

ХильченкоІ.Г. Хильченко І.Г., 

РоздобудькоО.В. 

 

 

16 Систематично проводити контроль за 

станом санітарно-гігієнічного режиму 

у приміщеннях ліцею і гуртожитку 

протягом 

року 

ХильченкоІ.Г. БобровськаО.Ю, 

Гаркавенко Ю.Г. 

 

17 Перевірити технічний стан 

спортивного обладнання та інвентаря 

згідно норм та вимог охорони праці. 

Оформити акт-дозвіл на проведення 

занять у приміщенні спортивного залу 

до 

01.09.2020 

Карпова Ж.П. Святенко В.П.  

18 Контролювати проходження 

працівниками та здобувачами освіти 

ліцею медичних оглядів   

згідно 

графіка 1 

раз на рік 

Бобровська 

 О.Ю 

Гаркавенко Ю.Г., 

БобровськаО.Ю. 

 

 

19 Зробити розрахунки потреб ліцею у 

первинних засобах пожежогасіння, 

порівнявши їх з фактично наявними, та 

проаналізувати стан протипожежної 

безпеки 

вересень Карпова Ж.П. РоздобудькоО.В. 

ОмельчукМ.В., 

Хильченко І.Г. 

 

 

20 Направити листи до регіональних 

управлінь органів державного нагляду 

за охороною праці, пожежною 

безпекою, санітарно-епідеміологічним 

станом з метою направлення їх 

працівників для включення до складу 

комісії КПБЛ з підготовки до нового 

2021-2022 н.р. 

травень 

2021 

Карпова Ж.П. РоздобудькоО.В. 

Омельчук М.В., 

Хильченко І.Г. 

 

 

21 Створити комісію в ліцеї з перевірки 

готовності до нового 2021-2022  н.р. та 

до роботи в осінньо-зимовий період 

до 

01.06.2021 

Іванець М.Д. Карпова Ж.П., 

РоздобудькоО.В.

Хильченко І.Г. 

 

 

 

 

  



ХІ. Удосконалення навчально-матеріальної бази 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний Виконавці При

мітка 

1 Придбати шиномонтажний верстат, 

механізми і вузли передньопривідних 

автомобілів для майстерні з професії 

«Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів» 

І семестр Роздобудько О.В. 

 

зав. майстернею  

2 Придбати детектор валют, шредер 

(знищувач паперу), факс, РОS-термінал для 

розрахунку платіжними картками для 

майстерні з професій «Касир (в банку)», 

«Касир торговельного залу» 

І семестр Роздобудько О.В. 

 

зав. майстернею  

3 Придбати сучасне комп’ютерне обладнання 

для методичного кабінету, кабінетів і 

майстерень  професійної підготовки 

згідно 

графіка 

Карпова Ж.П. Хильченко І.Г.  

4 Забезпечити навчальні кабінети і майстерні 

необхідною літературою та підручниками , 

довідковою літературою 

потягом  

н.р. згідно 

заходів 

Карпова Ж.П., 

Деркач Л.П. 

Шевчук О.Г., 

зав.кабінетами 

 

5 Забезпечити кожного здобувача освіти ліцею 

інструментами , обладнанням і матеріалами 

для проходження виробничого навчання  в  

майстернях 

вересень 

 

 

 

Роздобудько О.В., 

Хильченко І.Г. 

Шарова Н.В., 

майстри в/н 

 

6 Розробити заходи по збереженню 

інструментів та економії матеріалів під час 

проведення уроків виробничого навчання в 

майстернях ліцею 

вересень Роздобудько О.В. 

 

РоздобудькоО.

В. 

майстри в/н 

 

7 Придбати обладнання для майстерні 

слюсарних робіт та майстерні-лабораторії 

обладнання та технології зварювальних 

робіт відповідно до стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

по мірі 

надходженн

я коштів 

Іванець М.Д. Карпова Ж.П. 

Роздобудько 

О.В. 

Хильченко І.Г., 

майстри в/н 

 

8 Переобладнати робоче місце майстра 

виробничого навчання  у  зварювальній 

майстерні  

1 семестр Роздобудько О.В. 

 

майстри в/н  

9 Придбати для майстерень обладнання 

відповідно до переліку 

по мірі 

надходженн

я коштів 

Іванець М.Д. Роздобудько   

О.В., майстри 

в/н 

 

10 Придбати обладнання для спортивного залу 

відповідно до переліку 

по мірі 

надходженн

я коштів 

Іванець М.Д. Святенко В.П.  

11 Придбати в кабінети фізики, хімії, біології 

сучасні прилади та пристрої для проведення 

лабораторно-практичних робіт 

по мірі 

надходженн

я коштів 

Іванець М.Д. Деркач Л.П., 

викладачі-

предметники 

 

12 Модернізувати кабінет «Охорона праці»  

згідно Положення про охорону праці та 

забезпечити його відеоматеріалами, 

наочними посібниками 

ІІ семестр 

2020-2021 

н.р. 

Іванець М.Д. Карпова Ж.П.,  

Хильченко І.Г., 

РоздобудькоО.

В. 

 

 

13 Доукомплектувати навчальні кабінети 

сучасною орг- та відеотехнікою, 

мультимедійними засобами навчання 

по мірі 

надходженн

я коштів 

Іванець М.Д. Хильченко І.Г.  

14 Придбати достатню кількість миючих та 

дезінфікуючих засобів, провести 

до 

01.09.2020 

Хильченко І.Г. Хильченко І.Г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

профілактичні дератизаційні  заходи в 

приміщеннях ліцею 

15 Замінити вікна в виробничому та суспільно-

побутовому корпусах 

по мірі 

надходженн

я коштів 

Іванець М.Д.  Хильченко І.Г.  

16 Придбати обладнання згідно переліку у 

пропозиціях до проекту бюджету на 2021 рік 

по ліцею 

протягом 

року 

Хильченко І.Г. Хильченко І.Г.  

17 Розробити проектно-кошторисну 

документацію на утеплення будівель ліцею 

вересень Іванець М.Д.  Хильченко І.Г.  

18 Продовжити роботу по створенню 

матеріально-технічної бази з професій 

«Опоряджувальник будівельний» та 

«Монтажник систем утеплення будівель» 

по мірі 

надходженн

я коштів 

Іванець М.Д.  Хильченко І.Г.  

19 Виконати капітальний ремонт кімнат з 

умивальниками на 2, 3, 5 поверхах  

гуртожитку 

по мірі 

надходженн

я коштів 

Іванець М.Д.  Хильченко І.Г.  



ХІІ. Професійно-орієнтаційна робота 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Виконавець 

При

мітка 

1 Розробити заходи з профорієнтаційної 

роботи на 2020 -2021 навчальний рік 

жовтень Іванець М.Д. Бобровська О.Ю.  

2 Видати наказ про закріплення працівників 

ліцею за закладами загальної середньої 

освіти  м. Києва та приміської зони, скласти 

графік відвідування цих закладів  

жовтень Іванець М.Д. Бобровська О.Ю.  

3 Проводити дні відкритих дверей для учнів 

випускних класів закладів загальної 

середньої освіти м. Києва (згідно графіку) 

протягом 

року 

Іванець М.Д. Карпова Ж.П., 

Бобровська О.Ю., 

Деркач Л.П., 

Роздобудько О.В. 

 

4 Організувати виступи учасників художньої 

самодіяльності в закладах загальної 

середньої освіти м. Києва 

протягом 

року 

БобровськаО.Ю

. 

керівники гуртків 

художньої 

самодіяльності 

 

5 Організувати  спортивні змагання між 

здобувачами освіти ліцею та  учнями 

закладів загальної середньої освіти м. Києва 

протягом 

н.р. 

БобровськаО.Ю

. 

Святенко В.П.  

6 Провести майстер-класи учнями ліцею  у 

закладах загальної середньої освіти  

Дарницького та Дніпровського районів міста 

Києва 

протягом 

н.р. 

БобровськаО.Ю

. 

Роздобудько 

О.В., майстри в/н 

 

7 Відвідувати батьківські збори у випускних 

класах закладів загальної середньої освіти м. 

Києва з метою профорієнтації 

протягом 

н.р. 

БобровськаО.Ю

. 

педпрацівники 

ліцею 

 

8 Виготовити профорієнтаційні матеріали про  

навчання у  ліцеї 

лютий -  

березень 

БобровськаО.Ю

. 

адміністрація  

9 Організувати пропагування до вступу в 

ліцей через ЗМІ та мережу Internet (сайт 

ліцею, групи у Facebook, Viber ) 

протягом 

року 

БобровськаО.Ю

. 

адміністрація  

10 Поновити фотостенд «Професія, яку я 

обрав» 

грудень БобровськаО.Ю

. 

керівники груп  

11 Приймати участь у виставках, виставках-

ярмарках, конкурсах, організованих 

управлінням закладів вищої освіти, 

професійної освіти  та прогнозування 

цільових програм м. Києва. 

протягом 

н.р. 

Іванець М.Д. Карпова Ж.П., 

Бобровська О.Ю., 

Деркач Л.П., 

Роздобудько 

О.В., 

Кириченко О.М. 

 

12 Заключити угоди про співпрацю зі школами вересень Іванець М.Д. Бобровська О.Ю.  

13 Залучати учнів та їх батьків до 

профорієнтаційної роботи 

протягом 

року 

БобровськаО.Ю

. 

керівники груп  

14 Продовжити участь у конкурсі «Моя 

професія»: створити відеоролики про 

професії,  за якими здійснюється підготовка 

в ліцеї  

протягом 

року 

БобровськаО.Ю

. 

Роздобудько 

О.В., педагогічні 

працівники 

 

15 Організувати виїзні бригади для проведення 

профорієнтаційної роботи за межами м. 

Києва  

квітень – 

травень 

Іванець М.Д. Бобровська О.Ю., 

педагогічні 

працівники 

 

 



ХІІІ. Фінансово - господарська та навчально-виробнича діяльність 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

 

Виконавець 

 
При

мітка 

1 Спланувати та провести роботи щодо 

підготовки приміщень ліцею до осінньо-

зимового періоду 2020 -2021 н.р. 

серпень Хильченко І.Г. Роздобудько О.В. 

Хильченко І.Г.  

2 Призначити четвер санітарним днем ліцею   

(прибирати навчальні приміщення  та 

територію ліцею). Вести екран чистоти 

протягом 

н.р. 

Хильченко І.Г. зав. кабінетами, 

зав. майстернями 

майстри в/н 

 

3 Закріпити за групами ділянки території ліцею 

та навчальні приміщення для постійного 

нагляду за санітарним станом 

вересень Хильченко І.Г. Роздобудько О.В. 

Деркач Л.П.  

4 Спланувати і вчасно провести ремонт 

ліцейного комплексу до наступного 

навчального року 

згідно 

заходів 

Хильченко І.Г. Роздобудько О.В. 

Хильченко І.Г.  

5 Проаналізувати  підготовку і укласти угоди на 

комунальне обслуговування ліцею 

за 

терміном 

договорів 

Іванець М.Д. Хильченко І.Г., 

Никитюк Н.Г.  

6 Спланувати та провести роботи щодо 

оновлення та модернізації матеріально-

технічної бази  ліцею 

 

до 

20.09.2020 

згідно 

заходів 

Іванець М.Д. Хильченко І.Г., 

Никитюк Н.Г., 

Роздобудько О.В. 

майстри в/н 

 

7 Проводити заходити, направлені на 

збереження матеріальних цінностей ліцею 

протягом 

року 

Хильченко І.Г постійно діюча 

комісія  

8 Провести ревізію водопровідної та 

каналізаційної мережі 

до 

01.09.2020 

Хильченко І.Г. Хильченко І.Г. 
 

9 Скласти конкретні заходи з раціонального 

використання та економії енергоресурсів 

вересень Хильченко І.Г. Хильченко І.Г. 
 

10 Організувати та контролювати придбання 

інструментів і матеріалів для навчального 

процесу в навчальних майстернях ліцею 

протягом 

року 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В. 

Хильченко І. Г.  

11 Забезпечити  готовність   медпункту до нового 

навчального року 

до 

01.09.2020 

БобровськаО.Ю 

Хильченко І.Г. 

Гаркавенко Ю.Г.  
 

12 Організувати виробничу діяльність в 

майстернях ліцею, спрямовану на випуск 

готової продукції, а кошти від цієї діяльності 

направляти на укріплення навчально-

матеріальної бази ліцею 

протягом 

року 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В. 

Хильченко І.Г. 

 

13 Створити лабораторію технічного 

обслуговування  автомобілів   

ІІ семестр 

2020-2021 

н.р. 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В. 

майстри в/н  

14 Переобладнати робоче місце майстра  у 

майстерні зварювальників 

ІІ семестр 

2020-2021 

н.р. 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В. 

зав. майстернею, 

майстри в/н 

 

15 Реконструювати малярну майстерню для 

професії  «Газозварник» 

протягом 

н.р. 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В. 

зав. майстернею, 

майстри в/н 

 

16 Продовжити створення на базі майстерні 

мулярів майстерні для професій: 

-монтажник гіпсокартонних конструкцій;  

- монтажник систем утеплення будівель; 

-муляр; 

-маляр. 

2020-2021 

н.р. 

Карпова Ж.П. Роздобудько О.В. 

 майстри в/н 

 

17 Завершити встановлення  моніторів 

відеоспостереження в навчальному корпусі та 

вересень Хильченко І.Г. Роздобудько О.В. 
 



гуртожитку 

18 Провести ремонт асфальтного покриття 

навколо будівель ліцею 

протягом 

н.р. 

Хильченко І.Г. Роздобудько О.В. 
 

19 Виконати електромонтажні роботи в 

гуртожитку, навчальному та виробничому 

корпусах 

І семестр Хильченко І.Г. Роздобудько О.В. 

 

20 Провести  ремонт місць загального 

користування в гуртожитку (умивальники 2, 3, 

5 поверхів) 

 до 

01.09.2020 

Хильченко І.Г., 

Роздобудько  

О.В. 

Подолянко Р.І., 

майстри в/н  

21 Провести капітальний ремонт медичного 

пункту 

І семестр Хильченко І.Г. Роздобудько О.В. 
 

22 Провести ремонт пожежного водопроводу в 

гуртожитку 

до 

01.10.2020 

Хильченко І.Г. Хильченко І.Г. 
 

23 Провести необхідний косметичний ремонт 

навчальних кабінетів, лабораторій і 

майстерень 

травень-

червень 

2021 

Хильченко І.Г. Роздобудько О.В. 

 

24 Продовжити заміну вікон в гуртожитку, 

виробничому та суспільно-побутовому 

корпусах на енергозберігаючі 

по мірі 

надходжен

ня коштів 

Іванець М.Д. Хильченко І.Г. 

 

25 Виконати ремонт кабінету «Охорони праці» по мірі 

надходжен

ня коштів 

Іванець М.Д. Хильченко І.Г. 

 

26 Виконати капітальний ремонт туалету для 

осіб з обмеженими можливостями відповідно 

до програми «Київ без бар’єрів» 

по мірі 

надходжен

ня коштів 

Іванець М.Д. Хильченко І.Г. 

 

27 Виконати ремонт загальних місць 

користування в виробничому корпусі 

по мірі 

надходжен

ня коштів 

Іванець М.Д. Хильченко І.Г. 

 

28 Вирішити питання щодо фінансування 

капітального ремонту актової зали  

протягом 

н.р. 

Іванець М.Д. Іванець М.Д. 
 

 

 

 

Заступник директора з навчально-виробничої роботи            Жанна КАРПОВА 

Заступник директора з навчально-виховної роботи               Оксана БОБРОВСЬКА 

Заступник директора з навчальної роботи            Людмила ДЕРКАЧ 

Завідуюча господарством                                                Інна ХИЛЬЧЕНКО 

Головний бухгалтер                                                         Наталія НИКИТЮК 

Старший майстер виробничого навчання        Олег РОЗДОБУДЬКО 

Методист                                                                                                                     Олена КИРИЧЕНКО 

 


