
                                                                                                             

          

 

 

П Л А Н 

організації навчально-виховної роботи   

у Державному навчальному закладі 

«Львівське вище професійне художнє училище» 

на 2020-21 навчальний рік 

 

  

Дата Заходи Відповідальний 

Організаційне виховання 

Серпень 

2020 

Розробка, затвердження плану виховної 

роботи на 2020/21 навчальний рік 

В. о. директора училища 

Заст. дир з НВР    

Заст. дир з НВР 

Серпень, 

вересень 

2020 

Вивчення  складу контингенту та 

індивідуальних особливостей учнів нового 

набору 

В. о. директора училища 

Заст. дир з НВР    

Психолог  

Серпень, 

вересень 

2020 

Формування учнівських груп, закріплення 

майстрів в\н, класних керівників та 

вихователів 

Адміністрація  

Приймальна комісія 

Серпень, 

вересень 

2020 

Розробка і затвердження планів роботи 

вихователів гуртожитку, бібліотекаря, 

гуртків, ради профілактики, учнівського 

самоврядування, профілактики 

правопорушень, запобігання булінгу 

Заст. дир з НВР    

Заст. дир з НВР 

Методист, психолог 

Вихователі, бібліотекар 

Керіники гуртків 

Вересень 

2020 

Організація педагогічного патронажу за 

дітьми-сиротами та дітьми, які залишились 

без піклування батьків. 

Заст. дир з НВР    

Психолог 

Вихователі 

01.09 Організація навчання в умовах пандемії. 

Алгоритм дій у разі виявлення симптомів  

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

Заст. дир з НВР    

Заст. дир з НВР 

Медсестра         

01.09 Інструктаж з безпеки життєдіяльності  Клас керівн., куратори  

Майстри в/н груп 

Серпень, 

вересень 

2020 

 

Коригуван

ня 

протягом 

року 

Аналіз складу учнівського контингенту.  

Складання банку даних контингенту учнів - 

соціального паспорту училища ( списки 

учнів-сиріт і учнів, які залишилися без 

піклування батьків; списки учнів, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 

списки учнів з багатодітних і 

малозабезпечених сімей; списки учнів з 

особливими освітніми потребами ; дітей 

Заст. дир з НВР    

Класні керівники 

Куратори 

Майстри в/н 

психологічна служба 



учасників АТО та ВПО, списки 

обдарованих учнів тощо). 

До 4 

вересня 

Підготовка проектів наказів їх 

затвердження: 

«Про організацію роботи гуртожитку», 

«про створення стипендіальної комісії», 

«Про надання учням стипендії», 

«Про матеріальне забезпечення учнів-

сиріт», 

«про організацію харчування учнів», 

«Про організацію і створення 

наркологічного поста» 

«Про організацію Ради профілактики та 

правопорушень злочинів», 

«Про заборону тютюнопаління та 

пропаганду здорового способу життя», 

«Про організацію роботи гуртків», 

«Про контроль за відвідуванням учнів», 

«Про організацію профілактичної роботи з 

питань попередження усіх видів 

травматизму» 

Заст. дир з НВР    

 

Протягом 

року 

Здійснення систематичного контролю за 

відвідуванням учнями занять (оформлення 

щоденників, журналів контролю 

відвідування) 

Заст. дир з НВР 

Класні керівники  

Куратори груп 

Майстри в/н, вихователі 

До 10 

вересня 

Організація отримання пільгових 

учнівських та єдиних квитків 

Заст. дир з НВР 

Психолог 

03.09 

 

Організаційні збори учнів, які проживають 

у гуртожитку. Правила та умови 

проживання 

Заст. дир з НВР 

Психолог 

Вихователі 

09.09. Проведення годин спілкування з 

попередження дорожньо - транспортного 

травматизму. 

Правила внутрішнього розпорядку в училищ 

Заст. дир з НВР 

Класні керівники  

Куратори груп 

Майстри в/н Вихователі 

2-30.09. Запис на заняття в  гуртки і секції Заст. дир з НВР 

Керівники гуртків 

9-20.09 Організація обслуговування учнів 

бібліотекою 

Бібліотекар 

До 25.09 Організація роботи клубу «Дозвілля» Вихователі 

До 24.09 Організація учнівського самоврядування в 

училищі та гуртожитку 

Заст. дир з НВР 

Психолог, вихователі 

1р/міс 

(щосереди) 

15 
10

 

Організація проведення інформаційно-

просвітницьких та виховних годин  

Заст. дир з НВР 

Методист, 

педпрацівники  

Протягом 

року 

Забезпечення організації проведення 

конкурсів, фестивалів, згідно планів роботи 

Будинку техніки, Палацу естетичного 

Заст. дир з НВР 

Методист 

Педпрацівники 



виховання учнівської молоді 

Протягом 

року 

Забезпечення проведення предметних 

тижнів, професійних свят 

Заст. дир з НВР 

Методист 

Педпрацівники 

До 25.09. Засідання методичного об’єднання класних 

керівників 

Заст. дир з НВР 

Методист 

Голова методоб’єднання 

класних керівників 

До 26.09 Організація та засідання ради гуртожитку Заст. дир з НВР 

Психолог 

До 30.09 Організація роботи гуртків, секцій, клубів, 

залучення учнів 

Заст. дир з НВР 

Керівники гуртків 

До 30.09 Організувати роботу та сформувати склад 

Ради профілактики правопорушень та склад 

піклувальної ради 

В. о. директора училища 

Заст. дир з НВР    

Заст. дир з НВР 

Вересень 

2020 

Організація роботи батьківського комітету Заст. дир з НВР 

Голова батьк комітету 

1 раз в два 

місяці 

Проведення загальних зборів учнівського 

колективу 

Директор училища 

Заст. дир з НВР 

Класні керівн., куратори 

Майстри в/н 

1р/міс ( в 1 

понеділок ) 

16 
10

 

Година спілкування з батьками в режимі 

онлайн 

Директор, заст. дир з НВР 

Методист, куратори груп 

Класні керівн., майстри в/н  

До 

вересня 

2020  

Організація харчування учнів (в. т. 

безкоштовне харчування учнів пільгового 

контингенту (проект наказу) 

Заст. дир з НВР 

Психолог 

Гол. Бухгалтер 

Протягом 

року 

Екскурсії до музеїв, відвідини театрів, 

перегляд фільмів, майстер-класи, виставки, 

участь у конкурсах 

Класні керівники 

Куратори 

Майстри в\н 

1р/міс (ІІІ 

тиждень 

четверга) 

Школа учнівського активу  Директор училища 

Заст. дир з НВР 

Психолог, методист 

Протягом 

року 

Профорієнтаційна робота (дні відкритих 

дверей, виїзні майстер-класи, презентації, 

рекламні ролики) 

Заст. дир з НВР 

Педагогічні працівники 

Протягом 

року, 

згідно 

плану 

Проведення педрад, інструктивно-

методичних нарад педпрацівників 

Директор училища 

Заст. дир з НВР 

Заст. дир з НВР 

Методист 

До 1 

червня 20 

Організація роботи Приймальної комісії на 

2021 рік 

Адміністрація  

До 1 

грудня 

2020  

Розробка, узгодження, затвердження 

Правил прийому на 2020/21 н. р. 

Адміністрація 

Протягом 

року  

Винесення та обговорення на педрадах 

результатів навчально-виховної роботи  

Адміністрація 

Педколектив  



Протягом 

року 

Організація догляду за  закріпленими 

ділянками  прилеглої території 

Класні керівники, 

майстри 

Вересень 

2020 р. 

Грудень 

2020р. 

Червень 

2021р. 

Підведення підсумків семестрового 

контролю 

 Підготовка  наказів «Про стипендіальне 

забезпечення» (в т. ч т для учнів нового 

набору) 

Директор училища 

Заст. дир з НВР 

 

1 раз в 

семестр 

Надання матеріальної допомоги 

соціально-незахищеним категоріям 

учнів 

Директор училища 

Заст. дир з НВР 

Класні керівники 

Майстри в/н, куратори 

2. Громадянське виховання: 

(національно-патріотичне, військово-патріотичне) 

02.09 Ознайомлення учнів-першокурсників з 

училищем, його історією  

Класні керівники 

Куратори 

Майстри в/н 

Протягом 

року 

(кожного 

понеділка) 

Інформаційні  години «Цей тиждень в 

історії України» 

Класні керівники 

Куратори 

Майстри в\н 

11-18. 09  Виставка – презентація під егідою  

«Календар українця» (до 250 річчя від дня 

народження І.Котляревського, та до 155-

річчя від дня народження П. Грабовського ) 

Бібліотекар  

08.10 Об’єктове тренування з питань цивільного 

захисту 

Директор училища 

Керівник ЦО 

Інженер з ОП 

Протягом 

місяця 

Дні козацької слави 

Вікторина: «День українського козацтва»  

«Козацькі забави» 

Вітрик О. В. 

Заст. дир з НВР 

Керівник фіз. вих 

Викладачі фіз. вих 

Жовтень – 

квітень 

2021  

Організація та підготовка до всеукраїнської 

національно-патріотичної  гри «Джура» 

Заст. дир з НВР 

Керівник ЦО 

Керівник фіз. вих 

Викладачі фіз. вих 

29.09 День пам’яті трагедії Бабиного Яру Класні керівники 

Майстри в/н 

Гулик М.В. 

Протягом 

року 

Робота волонтерського загону по надані 

допомоги у зону ООС 

 

Керівник гуртка нац- патр 

виховання, учні, 

Класні керівники 

Куратори, майстри в/н,  

Листопад Тиждень української мови та писемності Гранюк З.Д. 

Вітрик О.В. 

26-30.11 Вікторина: «Народознавче лото» Заст. дир з НВР 



«Олена Степанів – вояк з жіночим чаром» Рудковська О. В.  

Гулик М. В. 

13.11 Всесвітній день доброти 

«Творіть добро, добро плекайте, люди» 

Заст. директ з НВР 

Психолог, вихователі 

Учнівське самовряд 

23.11 21 листопада – День гідності та свободи Керівник гуртка нац- патр 

виховання, учні, 

Класні керівники 

Куратори, майстри в/н 

Жовтень  

– лютий  

Історія  боротьби українців  за 

незалежність:  

«Революція на граніті» 

«Початок революції гідності» 

«Помаранчева революція»(Майдан2) 

«Революція гідності» (Майдан 3) 

«Український вибір. Євроінтеграція» 

"Європейський Союз і Україна" 

«Будуймо Європу в Україні» 

Заст. директ з НВР 

Вихователі  

Класні керівники 

Майстри в/н 

Психолог  

Методист  

Сокіл Л. С. 

Гулик М. В. 

Протягом 

грудня 

День збройних сил України 

«5 грудня – Міжнародний день волонтера» 

«Марш мільйонів» — Народне Віче на 

майдані 

«Українські національні герої - борці за 

справедливість»  

«Що означає бути патріотом» 

Керівник ЦО  

Заст. дир з НВР 

Учнівське самоврядування 

Вихователі 

20-29.01 «16 січня – день Кіборга» - Захисникам 

Донецького аеропорту присвячується» 

День Соборності (день Злуки) 

Міжнародний день пам’яті жертв 

Голокосту в календарі ООН  

«Героями не народжуються – героями 

стають!» пам’яті Героїв Крут 

присвячується 

Заст. дир з НВР 

Учнівське самоврядування 

Класні керівники 

Січень 

,лютий, 

березень  

2021 

Зимові Бої за Дебальцеве 21 січня — 18 

лютого 2015 року. 

День Героїв Небесної Сотні 

Початок Російсько-української війни 

Анексія Криму 

Заст. дир з НВР 

Класні керівники 

Куратори груп 

Майстри в/н 

04-11.03 Головнокомандувач Української 

Повстанської Армії Роман Шухевич 

Куренівська трагедія  

Класні керівники 

Куратори груп 

Майстри в/н 

02-12.04 Створення НАТО 

Перша конституція 

«Хто такі скаути?» 

Обережно - міни! (Міжнародний день 

просвіти з питань мінної небезпеки і 

допомоги в діяльності, пов’язаної з 

Класні керівники 

Куратори груп 

Майстри в/н 

Сокіл Л. С. 

Гулик М. В. 



розмінуванням) 

26.04. Міжнародний день пам’яті Чорнобиля; 

Міжнародний день пам’яті жертв 

радіаційних аварій і катастроф 

(Міжнародний день пам’яті про 

чорнобильську катастрофу) 

Заст. дир з НВР 

Педпрацівники 

10-31.05 День пам’яті та примирення в Україні 

Українські миротворці.  Міжнародний день 

миротворців ООН 

Заст. дир з НВР 

Педпрацівники 

09.06 Тематичні вечори, виховні години з нагоди 

ювілейних дат: 

- Василь Стус 

- Василь Сліпак 

- Л.Костенко … 

Заст. дир з НВР 

Вихователі 

Сокіл Л. С. 

Бубняк Д. І. 

23.06 День Конституції України Заст. дир з НВР 

Педпрацівники 

Протягом 

року 

Організація фестивалів, конкурсів 

малюнків, плакатів, рефератів до знаменних 

дат та інших заходів,творчі проекти 

Заст. дир з НВР 

Класні  керівники  

Куратори  

Майстри в/н 

Протягом 

року 

Зустріч з поетами та письменниками 

області 

Гранюк З.Д. 

Бубняк Д.І. 

Вітрик О. В. 

Лютий  «Європейські цінності очима дітей» 

«Я – українець! Я – європеєць?»  

Заст. дир з НВР 

Класні  керівники  

Куратори, майстри в/н 

Протягом 

року 

Тематичні екскурсії до музеїв міста, 

пішохідні екскурсії вуличками Львова 

Класні керівники 

Майстри в\н 

Лютий – 

березень 

2021  

Екскурсії до музеїв ім. Героїв Крут, 

Меморіального  музею  Р.Шухевича,  

«Тюрма на Лонцького»,  

Академія сухопутних військ ім. 

П.Сагайдачного 

Керівник ЦО 

Класні  керівники  

Куратори  

Майстри в/н 

Протягом 

року 

Допомога на волонтерській кухні 

Відвідини поранених бійців у шпиталі  

Відвідини дитячих будинків 

Керівники гуртків 

Педагогічний та 

учнівський колектив 

За 

історичним 

календарем 

Відзначення історичних дат нашої держави 

з метою виховання у молоді поваги до 

духовної спадщини народу 

Заст. директ з НВР, 

Викладач історії, 

Бібліотекар 

3. Морально-правове виховання 

Вересень 

2020 

«Правила поведінки здобувачів освіти в 

училищі, гуртожитку, громадських місцях,  

на вулиці» 

Заст. директ з НВР 

Інженер з ОП 

Класні  керівн., куратори  

Майстри в/н, вихователі 

21.09 «Міжнародний день миру» Класні керівники 

Вітрик О. В. 



Протягом 

року 

Волонтерський рух в училищі Заст. дир з НВР 

Керівник гуртка 

«Національно-патр. 

виховання» 

Жовтень- 

листопад 

2020 

Міжнародний день Організації Об’єднаних 

Націй (День ООН) 

Всесвітній день інформації 

Заступн дир з НВР 

Викладач інформатики 

Протягом 

місяця 

Створення мистецьких робіт на 

благодійність 

Викладачі, майстри в/н 

художнього спрямування 

Грудень 

2020 

Гра-квест в рамках відзначення 

Всеукраїнського тижня права 

«Права та обов'язки» 

Заст. дир. З НМР 

О.Жилевич, Оргкомітет 

Гулик М. В., Вихователі 

13.12 День благодійності Адміністрація 

4. Формування здорового способу життя 

Вересень – 

жовтень  

 «Коронавірус: профілактика інфікування і 

поширення» 

«Особиста гігієна та режим дня» 

«Олімпійський тиждень» 

Класні керівники 

Куратори, майстри в\н 

Вихователі 

Керівник фіз.вих 

Викладачі фіз.вих 

14-16.10 «Емоційні стани людини – залежність від 

них»  

Всесвітній день донорства 

Вихователі 

Психолог 

Савка Л. А 

Протягом 

року  

«Уроки  здоров’я» 

«Наш вільний час» 

«Здоровий спосіб життя» 

Класні керівники 

Куратори, майстри в\н 

Вихователі 

Протягом 

року 

Змагання за програмою МОІ з волейболу, 

міні-футболу, н/тенісу, бадмінтону, шахів, 

баскетболу, стрітболу 

Кубок училища з футболу 

Керівник фіз.вих 

Викладачі фіз.вих 

Грудень – 

січень  

2020 

Передріздвяний турнір працівників та учнів Керівник фіз.вих 

Викладачі фіз.вих 

Працівники 

28.01 Іван Піддубний - всесвітньо відомий борець Гулик М. В. 

Березень 

2021  

«Бій сторіччя» Мухамеда Алі і Джо 

ФрейзераНью-Йорк, Сполучені Штати – 

перегляд фільму 

Ковальчук Ю. А. 

Протягом 

квітня 

2021 

Всесвітній день здоров’я 

Всесвітній день охорони праці 

Хімічна зброя – вирок людству! 

Керівник фізвих 

Викладачі фізвих 

Інженер з ОП 

Інспектори з ОП 

учнівських груп 

Протягом 

року  

День без тютюну Учнівське 

самоврядування 

5. Соціальний захист здобувачів освіти 

Серпень – 

вересень 

2020 

1. Складання банку даних контингенту 

учнів, виявлення соціально-незахищених 

учнів для надання допомоги, в т. ч.: 

Заст. директ з НВР  

Вихователі 

Перекладач-дактилолог 



- поселення в  гуртожиток, 

- організація побуту учнів, 

- організація пільгового і платного 

харчування 

- оформлення стипендії і матеріальної 

допомоги 

- оформлення учнівських квитків і угод з 

«Приватбанком» 

- оформлення соціальних пільг для сиріт, 

позбавлених батьківського піклування 

- оформлення угод з Львівським обласним 

відділення Фонду соціального захисту 

інвалідів  

Психологічна служба 

01.10 Організація гарячого харчування для 

соціально-незахищених категорій учнів, 

дітей-інвалідів 

Заст. дир з НВР    

Психолог 

22.10  «Оцініть своє життя» (це дуже складна 

задача, де може і не бути простих 

відповідей) 

Заст. дир з НВР    

Психолог 

Вересень – 

жовтень  

Облаштування учнівського побуту 

в зимовий період 

Адаптація учнів, з числа нечуючих до 

самостійних умов проживання в 

гуртожитку 

Заст. директ з НВР  

Вихователі 

Перекл-дактилолог 

Психолог служба 

Грудень 

2020 

Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу 

Міжнародний день людей з інвалідністю 

Учнівське 

самоврядування 

Заст. дир. З НВР 

Перекл-дактилолог 

Психолог служба 

Грудень 

2020 

Організація благодійних акцій дітям із 

числа соціально незахищених категорій 

Організація новорічних подарунків до Дня 

св. Миколая 

Благодійний фонд 

училища  

Учнівський профком 

20.01 «4 січня – міжнародний день азбуки 

Брайля» 

Заст. дир. З НВР 

Психолог 

28.01 «Діти -сироти війни – 6 січня – 

Міжнародний день» 

Класні керівники 

Травень – 

червень 

2021 

Міжнародний день боротьби за права 

інвалідів 

День захисту дітей 

Учнівське самовр 

Заст. дир. З НВР 

Перекл-дактилолог 

Психолог служба 

6. Художньо-естетичне виховання 

Вересень  Проведення діагностики учнів з метою 

виявлення уподобань, інтересів, смаків 

Заст. дир з НВР 

Психолог 

Вересень – 

жовтень  

Укомплектування гуртків

 художньої 

самодіяльності, технічної та художньої 

Заст. дир з НВР 

Керівники гуртків 



творчості 

Вересень  Тиждень туризму і краєзнавства Заст. дир з НВР 

Методист 

Протягом 

вересня – 

грудня 

 

Заходи з огляду та знайомством з 

державами світу, різними культурами, 

традиціями, сучасним розвитком 

ІТ – країни 

«Держава в смартфоні – це як?» 

Заст. дир з НВР 

Керівники гуртків 

Викладачі географії, 

історії, мистецтва, 

інформ 

23.09 «Львів – місто вітражного мистецтва» Дуфанець О. О 

28.09 «В. О. Сухомлинський очима педагогічної 

молоді» 

Вітрик О. В. 

08.10 День першокурсника Заст. дир. з НВР 

Методист 

Майстри в/н 

Протягом 

року 

Тиждень художника 

Тиждень будівельника  

Тиждень зарубіжної літератури: «Поезія 

моєї душі» 

28 лютого - День флориста або День 

квіткового дизайну 

Викладачі спецпредметів  

Майстри в/н 

Протягом 

року 

Творчі заняття з лідерами учнівського 

самоврядування 

Заст. дир.з НМР       О. 

Жилевич 

Методисти 

Заст. дир.  з НВР 

Учнівське самовр 

22.10 Всеукраїнський фест.-конкурс 

хореографічного мистецтва «Осінній 

танець у Львові» 

Директор палацу О. 

Климович 

Заст. дир. З НВР 

 Л. Галась 

Керівники гуртків 

Синєок О. К. 

26-27.10 Фестиваль авторської пісні «Голос душі» Заст. дир.з НМР       О. 

Жилевич 

 

Керівники гуртків 

02.11 Секція за участю керівників гуртків 

художньо-прикладного напрямку закладів 

ПТО міста Львова та області 

Методист буд техн 

Івашкевич Л. М. 

Вахула Р. С. 

До 26.11 Участь у заочному краєзнавчо-

патріотичного конкурсі «Батьківщина мого 

серця» 

Заст. дир. З НМР О. 

Жилевич  

Турчиняк Н. В. 

Гулик М. В. 

Сокіл Л. С. 

16.12 Новорічно-різдвяні фестини «Зимова 

феєрія» 

Заст. дир. З НМР 

О.Жилевич 

Оргкомітет 

Учнівський актив 



19.05 «Моя вишиваночка» Класні керівники 

Учнівс самовряд 

1-4.06 «Розкажи свою історію з ЛВПХУ» - до Дня 

журналіста    

Класні керівники 

Майстри в/н 

Учнівське самовряд 

Протягом 

року  

Творчі вечори, години спілкування, історії 

успіху відомих людей: 

«Богдан Гаврилишин- все починається з 

мрії» 

Білл Гейтс – історія успіху 

«Пори року в творчості митців» - виховний 

мистецько – літературний захід 

«Єдиний скарб у тебе – рідна мова!» 

«Мово моя калинова»  

До 130 річчя О.Вишні- гумористичний 

захід 

«Молодіжна субкультура» 

«Григорій Сковорода – щаслива і вільна 

людина» 

Виставка «285 років від дня народження 

українського і російського художника-

портретиста  Левицького Д. Г» 

Круглий стіл: «Художник зі світовим ім’ям: 

Іван Марчук»  

Шекспірівський вечір 

«Любомир Гузар» 

«Ліна Костенко» 

«Без тебе немає мене», до дня народження 

Т.Шевченка, 

«Кобзар у світі» 

 

Заст. дир з НВР 

Учнівський актив 

Класні керівники 

Куратори 

Майстри в\н 

Вихователі 

Протягом 

року 

Конкурси, квести, розважальні заходи: 

 «Інтернет - скарбниця людського знання» - 

інтернет - конкурс 

«Хелловін» (фото конкурс) 

«Брейн-шторм»  

День розваг: «Училище на виворіт» 

«День народження кросворду» учнівський 

квест 

Новорічний вечір 

Конкурс новорічна газета «Новий Рік у 

всьому світі» 

«Математика: краса чисел» 

Вікторина: «Міжнародний день музики в 

ілюстраціях художників» 

«Свято Валентина» 

«Весна, жінка, кохання 

Заст. дир з НВР 

Учнівський актив 

Класні керівники 

Куратори 

Майстри в\н 

Вихователі 



День в стилі «80-х» 

«Ліга сміху» 

Свято останнього дзвоника 

7. Превентивне виховання 

Вересень  Організація роботи Ради профілактики 

правопорушень 

В.о директора училища 

Заст. дир з НВР 

Вересень – 

жовтень 

Виявлення дітей з неблагополучних сімей 

та взяття їх на внутрішній профілактичний 

облік з метою недопущення порушення їх 

прав 

Заст. дир. з НВР 

Психолог 

Майстри в/н 

Класні керівники  

Вихователі 

30.09 Проведення круглого столу за темою 

―Насилля в сім’ї‖. 

Учнівське 

самоврядування 

Вересень – 

жовтень 

Розробка психолого-педагогічного аналізу з 

метою виявлення учнів, схильних до 

вживання спиртних напоїв, наркотичних та 

токсичних речовин, куріння 

Вихователі  

Психолог 

Вересень – 

жовтень  

Розробка спільні заходи з органами та 

службами, які працюють з неповнолітніми 

схильними до правопорушень 

Заст. дир з НВР 

Психологічна служба 

Жовтень  День «Подивися своїм страхам в обличчя» 

(вони й самі можуть тебе злякатися) 

«18 жовтня - Європейський День боротьби 

з торгівлею людьми» 

Заст. дир. з НВР 

Психолог 

Вихователі 

Грудень 

2020  

Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу Заст. дир. з НВР 

Психолог служба 

Класні керівники 

Лютий  Відповідальність батьків або осіб, що їх 

замінюють, за вчинки неповнолітніх 

Директор училища 

Заст. дир. з НВР 

Соціальні служби 

Психолог  служба 

Березень 

-  

Травень 

Серія бесід: 

«Чи вірити генетиці» 

«Наркоманія – зло для здоров’я та життя» 

«Як легко звалитися в прірву» 

«Точка неповернення» 

«Етичні ідеї сучасного гуманізму» 

СНІД – хвороба віку!!! 

«Я не боюсь і ти не бійся» 

Психологічна служба 

Класні керівники 

23.04 Роль психологічної служби у вихованні 

сучасного молодого покоління 

Психологічна служба 

22.06 Міжнародний день боротьби проти 

зловживання наркотиками та їх 

незаконного обігу 

Заст. дир з НВР 

Педпрацівники 

Протягом 

року 

Зустрічі з представниками ювенальної 

превенції залізничного РВ ГУНП ,органів 

Юстиції, соціальних служб тощо 

Заст. дир з НВР 

Психологічна служба 



Протягом 

року 

Ведення картотеки (обліку учнів з 

асоціальною поведінкою) 

Заст. дир з НВР 

Психологічна служба 

Протягом 

року 

Попередження суїциду.  

Запобігання торгівлі людьми: «Як не 

потрапити в рабство» 

Психологічна служба 

Класні керівники 

Протягом 

року 

Індивідуальна робота з учнями, схильними 

до правопорушень 

Психологічна служба 

Вихователі  

Класні керівники 

Протягом 

року 

Організація уроків і виховних заходів щодо 

-попередження і недопущення 

можливих терористичних проявів з 

використанням вибухових пристроїв; 

- питань протимінної безпеки учнів в 

ДНЗ «Львівське ВПХУ» 

Заст. дир з НВР 

Керівник ЦО 

Протягом 

року 

Засідання ради профілактики Директор училища 

Заст. дир з НВР 

Психолог  

Кл. кер., куратори 

Майстри в/н 

Протягом 

року 

Засідання ради гуртожитку Заст. дир з НВР 

Вихователі 

Січень – 

квітень 

2021  

«Що таке булінг? Хто і яку 

відповідальність несе?» 

Що таке громадянська зрілість 

Що Ви знаєте про інтелектуальну 

власність? 

Заст. дир з НВР 

Вихователі 

Викладачі історії, 

правознавства 

8. Родинно-сімейне виховання 

Вересень 

2020 

Організація  роботи батьківських 

комітетів у групах та у  загально 

училищному комітеті 

Обрання активу батьківського комітету 

училища 

Розробка стратегії співпраці з батьками 

Організація роботи психологічної служби 

для батьків (консультації) 

Директор училища 

Заст. дир з НВР 

Заст. дир з НВР 

Психологічна служба 

Методична служба 

Протягом 

року 

Індивідуальна робота з батьками, які 

негативно впливають на своїх дітей або 

зовсім не займаються їх вихованням 

Заст. дир з НВР 

Кл кер., куратори 

Майстри в/н 

Протягом 

року/ 1 

понеділок 

місяця 

Година онлайн спілкування з батьками 

(ZOOM, Viber, скайп) 

Інформування батьків з питань успішності і 

відвідування учнями занять 

Класні керівники 

Майстри в/н Куратори 

груп 

Протягом 

року/ 

останній 

день 

місяця 

Батьківський день в гуртожитку 

Організація індивідуальної роботи з 

батьками, листування, відвідування батьків 

Ознайомлення батьків з базами практики 

учнів (показ відеороликів) 

Адміністативно-

господарська частина 

Вихователі 

Психологічна служба 

Класні керівники 



Проведення роз’яснювальної роботи щодо 

дуальної форми навчання 

Навчання в умовах пандемії (профілактика 

захворювання) 

Майстри в/н Куратори 

груп 

Листопад 

– грудень  

Організація благодійної допомоги з 

розмальовування стін дитячого притулку  

Сторожук Н.ь Б. 

Ткачик Н. В. 

Учнівський актив  

Грудень 

2020, 

Травень 

2021 

Проведення загальноучилищних 

батьківських зборів  

Залучення батьків до профорієнтаційної 

роботи 

Директор училища 

Заст. дир з НВР 

Кл. кер., куратори 

Майстри в/н груп 

Червень 

2021 

Всесвітній день батьків – флешмоб 

«Мудрі та багаті літами» - До Дня захисту 

людей похилого віку 

Учнівс самовряд 

Кл. кер., куратори 

Майстри в/н груп 

Протягом 

року 

Робота з питань підготовки молоді до 

шлюбу та батьківства 

Спільні заходи з церквою Вознесіння, 

Центром опіки сиріт та соціальною 

службою для молоді 

Заст. дир з НВР 

Церковний комітет  

Психологічна служба 

Відділ у справах 

неповнолітніх 

Залізничного р-ну 

Протягом 

року 

Участь у роботі виставок вітчизняних 

товаровиробників 

Участь у форумі професійної освіти  

Організація співпраці з Центром зайнятості 

щодо визначення потреб ринку праці 

Співпраця з кластерами Будіндустрія, 

кластером реставраційно-будівельних 

робіт, Українським культурним фондом 

Адміністрація 

Ст. майстер 

Класні керівники 

Майстри в/н Куратори 

груп 

Представники Центру 

зайнятості, кластерів 

Червень 

2021 

Проведення спільної роботи з 

представниками територіального відділу 

Держпраці щодо роз’яснювальної роботи в 

сфері працевлаштування 

Адміністрація 

Ст. майстер 

Представники відділу 

Держпраці 

9. Трудове виховання 

Вересень - 

жовтень 

Організація роботи гуртків технічної та 

художньої творчості 

Заст. дир з НВР 

Керівники гуртків 

Вересень  Організація чергування в кабінетах, 

майстернях 

Прибирання кімнат у гуртожитку, 

прилеглої території 

Класні керівники 

Майстри в/н Куратори 

груп 

Квітень  

2021 

Тиждень охорони праці 

Проведення інструктажів з працівниками та 

учнями 

Конкурс плакатів до Дня охорони праці   

Заст директора з НВР 

Інженер з ОП 

Протягом 

року 

Проведенння циклу бесід, виховних годин  

«Трудове виховання дітей у сім'ї» 

«Формування уявлення про працю 

дорослих» 

Класні керівники  

Майстри в/н Куратори 

груп 



«Трудове виховання – одна зі складових 

системи гармонійного розвитку учня» 

Грудень – 

червень  

Презентація професій училища до Дня 

відкритих дверей  

Виготовлення сувенірної продукції   

Майстер – класи професійної майстерності 

Заст. дир з НВР 

Керівники гуртків 

Класні керівники 

Майстри в/н Куратори 

груп 

10. Екологічне виховання 

Листопад 

2020  

Тиждень екології «Екологія природи – 

екологія душі» 

Вікторини по групах присвячені 

екологічному вихованню 

Міжнародний день енергозбереження 

Заст. дир з НВР 

Викладачі екології, 

географії, БЖД 

Протягом 

Квітня  

2021 

Вивчення законодавство про охорону 

довкілля  

Конкурс екологічних плакатів 

Всесвітній день води 

«Екологічний бумеранг» 

Всесвітній день авіації і космонавтики 

(Міжнародний день польоту людини в 

космос)  

День 19.04екологічних знань в Україні 

Український День навколишнього 

середовища  

Всесвітній день Матері-Землі 

(Міжнародний день Землі) 

Викладачі екології, 

географії, БЖД, права 

Травень 

2021 

День довкілля 

Дефіле «Одяг із сміття»  

Учнівське 

самоврядування 

11. Позанавчальна робота в гуртожитку 

Серпень - 

вересень 

Організація поселення учнів у гуртожиток 

Видача перепусток учням. 

Заст. дир з НВР 

Вихователі 

Комендант 

Серпень- 

вересень 

Проведення паспортизації кімнат Комендант 

Вересень Вечір знайомств. Організаційні збори учнів, 

які проживають у гуртожитку та їх батьків 

Заст. дир з НВР 

Психолог 

Вихователі 

Комендант 

Вересень Організація учнівського самоврядування 

(створення Ради гуртожитку, формування 

органів самоврядування на поверхах) 

Заст. дир з НВР 

Вихователі 

 

Впродовж 

року 

Залучення учнів-мешканців гуртожитку до 

занять у гуртках та спортивних секціях 

Керівники гуртків 

12
00

 - 18
00 

   

 16
30

-22
00  

17
00

 - 20
00

 

Організація в гуртожитку роботи 

бібліотеки, читального залу,  

побутових кімнат, душових кімнат,  

спортзалів №2, 3 

Заст. дир з НВР 

Бібліотекар Комендант 

Керівники гуртків 



Постійно Проведення інструктажів з техніки безпеки 

для учнів, що проживають у гуртожитку 

Заст. дир з НВР 

Бібліотекар Комендант 

Керівники гуртків 

Щомісяця Складання графіків чергування учнів у 

гуртожитку 

Старости поверхів 

Вихователі 

Постійно Систематичне проведення санітарних годин Комендант 

Вихователі 

Раз в 

місяць 

Ведення журналів педагогічних 

спостережень (проведення анкетувань, 

тестувань) 

Психологічна служба 

Вихователі 

Постійно Контроль за самопідготовкою учнів Вихователі  

Щодня Регулярні рейд-перевірки стану 

проживання учнів у гуртожитку 

Адміністрація Вихователі 

Комендант 

12. Співпраця з учнівським самоврядуванням 

Вересень  Складання та затвердження 

планування на 2020-2021 навчальний рік 

Заст. дир.  з НВР   

Учнівське самовряд 

Вересень Формування активів груп, делегування 

учнів в органи учнівського самоврядування 

Заст. дир  з НВР   

Учнівське самовряд 

Один раз в 

місяць 

Засідання Ради учнівського самоврядування              Заст. директ з НВР   

Учнівське самовряд 

Останній 

четвер міс 

«Ліга сміху» Учнів самовряд 

 Гр. 302 

Перша 

середа міс 

«Інтернет - скарбниця людського знання» - 

інтернет - конкурс 

Учнівське самовряд 

Гр. 304 

30.10 «Хелловін» (фото конкурс) Учнівське самовряд 

Гр. 4, Голуб І. М. 

Останній 

вівторок 

місяця 

 «Брейн-шторм»  Учнівське самовряд 

Гр. 101, Майстри в/н, 

Кл. кер., куратори  

Листопад 

– березень  

Заходи присвячені «Революції гідності» Учнівське 

самоврядування 

Листопад  Дні розваг: «Училище на виворіт» Учнівське самовряд 

Гр. 302 

Грудень – 

січень  

Новорічні розважальні заходи  

Благодійні акції до Дня св. Миколая 

«Коляда, коляда – Україна молода!»   

Заст. дир з НВР 

Вихователі  

Учнівське самовряд 

Лютий  «Свято Валентина» Заст. дир з НВР 

Вихователі  

Учнівське самовряд 

Березень – 

червень  

«Весна, жінка, кохання» 

Акції боротьби з курінням 

 

Заст. дир з НВР 

Класн керівн., куратори  

Майстри в/н, учн. самовр 

Гр.105,202,204, 132, 232 

Протягом 

року 

Я – європеєць!? 

Національний одяг, мова, пісня – 

національна свідомість! 

Класні керівники 

Куратори, майстри в/н 

Учнівське самовряд 



Протягом 

року  

Профорієнтація очима учня  Заст. дир з НВР 

Клас керівн, куратори,  

майстри в/н, учн. самовр 

16.06 «Брейн-шторм» - фінал Класні керівники 

Майстри в/н 

УС - Гр. 101 

29.06 - 

30.06 

Випуск – 2021 (випускний бал) Заст. дир з НВР 

Класні керівн., куратори  

Майстри в/н, учнів. самов 

Впродовж 

року 

Організація роботи волонтерського загону Учнівське 

самоврядування 

 

 

 

 

 


