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________________  Надія ОБНЯВКА 

 

П Л А Н 

організації навчально-виховної роботи   

у Державному навчальному закладі 

«Львівське вище професійне художнє училище» 

на 2021-2022 навчальний рік 

 

  

Дата Заходи Відповідальний 

1. Організаційні заходи з навчально-виховної роботи 

Серпень-

вересень 

2021 

Розробка, затвердження плану виховної роботи 

на 2021/22 навчальний рік 

Директор училища 

Заст. дир з НВР    

Заст. дир з НВР 

Серпень, 

вересень 

2021 

Вивчення  складу контингенту та 

індивідуальних особливостей учнів нового 

набору 

Директор училища 

Заст. дир з НВР    

Психолог  

Серпень, 

вересень 

2021 

Формування учнівських груп, закріплення 

майстрів в\н, класних керівників та вихователів 

Адміністрація  

Приймальна комісія 

Серпень, 

вересень 

2021 

Розробка і затвердження плану виховної 

роботи в гуртожитку, роботи бібліотеки, 

гурткової роботи, учнівського самоврядування, 
ради профілактики правопорушень та заходів 

із запобігання булінгу 

Заст. дир з НВР    

Заст. дир з НВР 

Методист, психолог 

Вихователі, бібліотекар 

Керівники гуртків 

Вересень 

2021 

Організація педагогічного патронажу за 

дітьми-сиротами та дітьми, які залишились без 

піклування батьків. 

Заст. дир з НВР    

Психолог 

Соціальний педагог 

Вихователі 

01.09 Урочисте відкриття 2021/2022 н. р. Директор училища 

Заст. дир з НВР    

Заст. дир з НВР     

01.09 Інструктаж з безпеки життєдіяльності  Клас керівн., куратори  

Майстри в/н  
Серпень, 

вересень 

2021 

 

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; учнів, які постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС; учнів з багатодітних і 

малозабезпечених сімей; учнів з особливими 

освітніми потребами; дітей учасників АТО, 

ООС та ВПО, обдарованих учнів тощо). 

Заст. дир з НВР    

Класні керівники 

Куратори 

Майстри в/н  

Соціально-психологічна 

служба 



До 

3вересня 

Підготовка проектів наказів їх затвердження: 

«Про організацію роботи гуртожитку», 

«Про створення стипендіальної комісії», 

«Про надання учням стипендії», 

«Про матер 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. директора з НВР    

 

Протягом 

року 

Здійснення систематичного контролю за 

відвідуванням учнями занять (ведення обліку 

відвідування) 

Заст. дир з НВР 

Класні керівники  

Куратори груп 

Майстри в/н, вихователі 

До 17 

вересня 

Організація отримання пільгових 

учнівських та єдиних квитків 

Заст. дир з НВР 

Соціальний педагог 

07.09 

 

Організаційні збори учнів, які проживають у 

гуртожитку. Правила та умови проживання 

Заст. дир з НВР 

Психолог 

Вихователі 

08.09 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 

09.09 Засідання учнівського самоврядування Заст. дир з НВР 

Голова профкому 

Соціально-психологічна 

служба 

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

Керівники гуртків 

20-30.09 Організація обслуговування учнів бібліотекою Бібліотекар 

До 24.09 Організація учнівського самоврядування в 

училищі та гуртожитку 

Заст. дир з НВР 

Психолог, вихователі 

Вихователі 

2 р/тиж 

(понеділок, 

середа) 

 

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 

виховання учнівської молоді 

Заст. дир з НВР 

Методист 

Педпрацівники 

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, соц. педагог 

До 30.09 Організація роботи гуртків, секцій, клубів, 

залучення учнів 

Заст. дир з НВР 

Керівники гуртків 

До 30.09 Організація роботи та формування складу Ради 

профілактики правопорушень та складу 

піклувальної ради 

Директор  

Заст. дир з НВР    

Заст. дир з НВР 

Вересень 

2021 

Організація роботи Ради 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 

1раз /міс  

(останній 

день 

місяця) 

Година спілкування з батьками в режимі 

онлайн 

Директор,  

Заст. дир з НВР 

Методист, куратори груп 

Класні керівн., майстри в/н  

Вересень 

2021 

Організація харчування учнів (в. т. 

безкоштовне харчування учнів пільгового 

контингенту  

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 

четвер) 

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 

2022 

Організація роботи Приймальної комісії на 

2022/2023 навчальний рік 

Адміністрація  

До 1 грудня 

2021 

Розробка, узгодження, затвердження Правил 

прийому на 2022/23 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 

2021 р. 

Підведення підсумків семестрового контролю Директор училища 

Заст. дир з НВР 

 



Грудень 

2021 р. 

Червень 

2022р. 

 Підготовка  наказів «Про стипендіальне 

забезпечення» (в т. ч т для учнів нового 

набору) 

1 раз в 

семестр 

Надання матеріальної допомоги 

соціально-незахищеним категоріям 

учнів 

Директор училища 

Заст. дир з НВР 

Класні керівники 

Майстри в/н, куратори 

Протягом 

року 

Розробка та впровадження проєкту «Мандрівка 

в часі» 

Заст. дир з НВР 

Учнівське самовряд. 

2. Громадянське виховання: 

(національно-патріотичне, військово-патріотичне) 

01.09 Ознайомлення учнів-першокурсників з 

училищем, його історією  

Класні керівники Куратори 

Майстри в/н 

01.09 Урок «30 років незалежності України» 

Екскурсія у Будинок воїна 

Класні керівники Куратори 

Майстри в/н 

Протягом 

року 
(щопонеділка) 

Інформаційні години «Цей тиждень в історії 

України» 

Класні керівники  

Куратори 

Майстри в\н 

29.09 «Бабин Яр. 80років-забуттю не підлягає» Гулик М. В.  

Жовтень Об’єктове тренування з питань цивільного зах. Керівник ЦО 

13.10 «Козацькі забави» Адміністрація 

Керівник фіз. вих 

20.10 «Брей-ринг» Відбіркова гра Твердохліб І. А. 

27.10 Вигнання нацистських окупантів із України Класні керівники 

Куратори, майстри в/н, 

Жовтень – 

квітень 

2022  

Організація та підготовка до всеукраїнської 

національно-патріотичної гри «Джура» 

Заст. дир з НВР 

Керівник ЦО 

Керівник фіз. вих 

Викладачі фіз. вих 

Протягом 

року 

Робота волонтерського загону по надані 

допомоги у зону ООС 

 

Психолог, учнівське сам, 

Класні керівники 

Куратори, майстри в/н,  

вихователі 

3.11 День народження Європейського союзу (Дата 

заснування ЄС) 

Заст. директ з НВР 

Психолог, вихователі 

Учнівське самовряд 

10.11 Тиждень української мови та писемності Гранюк З.Д. 

Вітрик О.В. 

13.11 Всесвітній день доброти 

«Творіть добро, добро плекайте, люди» 

Заст. директ з НВР 

Психолог, вихователі 

Учнівське самовряд 

17.11 17 листопада - Міжнародний День студента  Учнівське самоврядування 

23.11 21 листопада – День гідності та свободи Класні керівники, куратори, 

майстри в/н 

24.11 День пам'яті жертв голодомору - 27 листопада Класні керівники 

Куратори, майстри в/н 

01.12 30 років від дня проведення Всеукраїнського 

референдуму (1991р.), на якому народ України 

Заст. дир з НВР 

 



підтвердив Акт проголошення незалежності 

України 

02.12 05.12 - Міжнародний день волонтерів Вихователі 

06.12 День Збройних сил України, інф. год Керівник ЦО  

17-30.01 «16 січня – день Кіборга» 

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту  

Заст. дир з НВР 

Учнівське самоврядування 

Класні керівники 

22.01 «День Соборності України», інформ. год. Педпрацівники 

31.01 «День пам’яті героїв Крут», інформ. година Педпрацівники 

Січень, 

лютий, 

березень  

2022 

Зимові Бої за Дебальцеве 21.01 — 18.02 2015 р 

Початок Російсько-української війни 

Анексія Криму 

Заст. дир з НВР 

Класні керівники, 

Куратори 

Майстри в/н 

21.02 «День героїв Небесної сотні», «День 

державного герба України», інформ. год. 

Педпрацівники 

14.03 14.03 - День українського добровольця, 

інформаційна година 

Педпрацівники 

16.03 Зустріч із добровольцями Заст. дир з НВР 

Психолог, Вихователі 

26.04. Міжнародний день пам’яті Чорнобиля; 

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних 

аварій і катастроф  

Заст. дир з НВР 

Педпрацівники 

Войціховська Л. П. 

11.05 День пам’яті та примирення в Україні 

 

Заст. дир з НВР 

Педпрацівники 

18.05 Міжнародний день музеїв 

Екскурсії містом 

Класні  керівники  

Куратори  

Майстри в/н 

19.05 День вишиванки Заст. дир з НВР 

Педпрацівники 

01.06 Міжнародний день захисту дітей Класні  керівники  

Куратори  

Майстри в/н 

08.06 09.06 - День друзів Учн. самоврядування 

22.06 24.06 - 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 

Тематичні екскурсії до музеїв міста, пішохідні 

екскурсії вуличками Львова 

Класні керівники 

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, 

Педагогічні працівники 

Бібліотекар 

3. Морально-правове, превентивне виховання 



Вересень 

2021 

«Правила безпеки життєдіяльності здобувачів 

освіти в училищі, гуртожитку, громадських 

місцях, на вулиці» 

Заст. директ з НВР 

Інженер з ОП 

Класні  керівн., куратори  

Майстри в/н, вихователі 

Вересень 

2021 

Організація роботи Ради профілактики 

правопорушень 

Директор 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, соц. педагог 

Майстри в/н, клас.  керівн. 

Вихователі 

Вересень – 

жовтень 

«Протидія сімейного насилля» - цикл бесід Соц.- психолог. служба 

Вихователі 

Вересень – 

жовтень 

Розробка психолого-педагогічного аналізу з 

метою виявлення учнів, схильних до вживання 

спиртних напоїв, наркотичних та токсичних 

речовин, куріння 

Вихователі  

Психолог 

Соціальний педагог 

Вересень – 

жовтень  

Розробка спільні заходи з органами та 

службами, які працюють з неповнолітніми 

схильними до правопорушень 

Заст. дир з НВР 

Соц.- психолог. служба 

30.09 Заняття з елементами тренінгу «НІ - булінгу» Соц.- психолог. служба  

01.10 02.10 - Міжнародний день соціального 

педагога – інформ. година 

Учнівське самоврядування 

18.10 18.10 - Європейський день боротьби з 

торгівлею людьми, інф. год 

Соц.- психолог. служба 

28.10 Діагностика булінгу за напівпроективною 

методикою «Ситуація» 

Соц.- психолог. служба 

29.10 "Скажи хто твій товариш і я скажу хто ти"  Тимків М. О. 

Вихователі  

11.11 Заняття з елементами тренінгу «Булінг – це…» Соц.- психолог. служба 

Заступник дир з НВР 

17.11 16.11 - Міжнародний день терпимості 

(толерантності) 

Соц.- психолог. служба 

21.11 «Поговоримо про вихованість» Заст. дир. з НВР 

Соц.- психолог. служба 

Вихователі 

26.11 Всесвітній день інформації Заступник дир з НВР 

Викладач інформатики 

08.12 10.12 - Міжнародний день прав людини Викладач права 

17.12 День благодійності Адміністрація 

Учнівське самоврядування 

10.02 «Способи подолання конфліктів» Соц.- психолог. служба 

Заступник дир з НВР 

Лютий 

2022 р.  

Цикл бесід «Відповідальність батьків або осіб, 

що їх замінюють, за вчинки неповнолітніх» 

Директор училища 

Заст. дир. з НВР 

Соц, - псих. служба 

23.03 «Ні протиправності!» Соц.- психолог. служба 

Заступник дир з НВР 



23.03 «Роль психологічної служби у вихованні 

сучасного молодого покоління» до 

Всеукраїнського Дня психолога (23 квітня ) 

Учнівське самоврядування 

Березень 

2022 

Участь у всеукраїнському щорічному конкурсі 

-" Охорона праці очима дітей" 

Котула Р. М. 

Сторожук Н. Б. 

28.04 Заняття з елементами тренінгу «Шляхи 

подолання булінгу» 

Соц.- психолог. служба 

Заступник дир з НВР 

Травень 

2022 

Участь у щорічному конкурсі малюнку  

«Протидія булінгу» 

Котула Р. М. 

Сторожук Н. Б. 

27.06 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 

Соц.- психолог. служба 

Протягом 

року 

Ведення картотеки (обліку учнів з асоціальною 

поведінкою) 

Заст. дир з НВР 

Соц.- психолог. служба 

Протягом 

року 

Попередження суїциду.  

Запобігання торгівлі людьми: «Як не 

потрапити в рабство» 

Соц.- психолог. служба 

Класні керівники 

Заст. дир з НВР 

Протягом 

року 

Індивідуальна робота з учнями, схильними до 

правопорушень 

Соц.- психолог. служба 

Вихователі  

Класні керівники 

Протягом 

року 

Організація уроків і виховних заходів щодо 

попередження і недопущення 

можливих терористичних проявів 

Заст. дир з НВР 

Керівник ЦО 

Протягом 

року 

Засідання ради профілактики 

Робота з групою конфліктних дітей 

Директор училища 

Заст. дир з НВР 

Соц. -пед. служба 

Кл. кер., куратори 

Майстри в/н 

Протягом 

року 

Засідання ради гуртожитку Заст. дир з НВР 

Вихователі 

4. Екологічне виховання  

Формування здорового способу життя 

Вересень – 

жовтень  

 «Коронавірус: профілактика інфікування і 

поширення» 

«Особиста гігієна та режим дня» 

 

Класні керівники 

Куратори, майстри в\н 

Вихователі 

 

13 – 17.09 «Олімпійський тиждень» Керівник фіз.вих 

Викладачі фіз.вих 

11-16.10 «Арт терапія у боротьбі зі стресами» Вихователі 

Психолог 

Листопад 

2021 

Тиждень екології  

Міжнародний день енергозбереження 

Заст. дир з НВР 

Викладачі екології, 

географії, БЖД 

17.11  «Стань героєм – врятуй життя хворих», 

присвячено донорам 

Савка Л. А 



18.11 18.11 - Міжнародний день відмови від паління Заступник дир з НВР 

Вихователі 

Психологічна служба 

25.11 – 

16.12 

Всеукраїнська акція «16 днів проти 

насильства» 

Заступник дир з НВР 

Вихователі 

Соц. – психол. служба 

24.11 26.11 - Всесвітній день інформації Рудковська О. В. 

01.12 День боротьби зі СНІДом  

«Вірус та імунна система» 

Класні керівники 

Куратори, майстри в\н 

Вихователі 

06.12 «5.12-Міжнародний день волонтерів», інф. год Педпрацівники 

Грудень – 

січень  

2022 

Передріздвяний турнір з волейболу  

працівників та учнів 

Керівник фіз.вих 

Викладачі фіз.вих 

Працівники 

21.03 День щастя. Всесвітній день поезії Учнівське самоврядування 

31.03 Сміх продовжує життя Вихователі 

Учнівське самоврядування 

06.04 7 квітня - Всесвітній день здоров'я  Керівник фізвих 

Викладачі фізвих 

20.04 21.04 - День довкілля Викладачі екології, 

географії  

21.04 Дефіле «Одяг із сміття»  Учнівське самоврядування 

27.04 26.04 - день трагедії на Чорнобильській АЕС Войціховська Л. П. 

28.04 Всесвітній день охорони праці 

 

Інженер з ОП 

Інспектори з ОП 

учнівських груп 

19.05  «Подивися своїм страхам в обличчя, вони й 

самі можуть тебе злякатися» 

Соціально-психологічна 

служба 

14.06 Всесвітній день донора Педпрацівники 

Протягом 

року 

щомісяця 

День без тютюну Учнівське самоврядування 

Протягом 

року  

«Уроки  здоров’я» 

«Здоровий спосіб життя» 

Класні керівники 

Куратори, майстри в\н 

Вихователі 

Протягом 

року 

Змагання з волейболу, міні-футболу, н/тенісу, 

бадмінтону, шахів, баскетболу 

Керівник фіз.вих 

Викладачі фіз.вих 

5. Соціальний захист здобувачів освіти 

Серпень – 

вересень 

2021 

1. Складання банку даних контингенту 

учнів, виявлення соціально-незахищених учнів 

для надання допомоги, в т. ч.: 

- поселення в  гуртожиток, 

- організація побуту учнів, 

- організація пільгового і платного харчування 

- оформлення стипендії і матеріальної 

допомоги 

- оформлення учнівських квитків і угод із 

«Приватбанк» 

Заст. директ з НВР  

Вихователі 

Перекладач-дактилолог 

Соціально-психологічна 

служба 



- оформлення соціальних пільг для сиріт, 

позбавлених батьківського піклування 

- оформлення угод з Львівським обласним 

відділенням Фонду соціального захисту інвалідів  

Вересень 

2021 

Організація гарячого харчування для соц.-

незахищених категорій учнів, дітей-інвалідів 

Заст. дир з НВР    

Психолог, соц. педагог 

Вересень – 

жовтень  

Облаштування учнівського побуту 

в зимовий період 

Проведення занять з адаптації учнів, з числа 

нечуючих до самостійних умов проживання в 

гуртожитку 

Заст. директ з НВР  

Вихователі 

Перекл-дактилолог 

Соц.-психолог служба 

 

Грудень 

2021 

Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу 

Міжнародний день людей з інвалідністю 

«4 січня – міжнародний день азбуки Брайля» 

Учнівське самоврядування 

Заст. дир. З НВР 

Перекл-дактилолог 

Соц.-психолог служба 

Грудень 

2021 

Організація благодійних акцій дітям із числа 

соціально незахищених категорій 

Організація новорічних подарунків до Дня св. 

Миколая 

Благодійний фонд 

училища  

Учнівський профком 

21.01 День обіймів Учнівське самоврядування 

26.01 «Діти -сироти війни – 6 січня – Міжнародний 

день» 

Класні керівники 

16.02 «17 лютого – Всесвітній День доброти» Учнівське самоврядування 

Заст. дир. З НВР 

23.02 «Батьківський тайм-менеджмент» Заст. дир. З НВР 

Соц.-психолог служба 

25.05 «Як виховувати дітей не застосовуючи 

покарань» 

Соц.-психолог служба 

  

08.06 Антиалкогольна та антинаркотична просвіта Соціальний педагог  

Протягом 

року 

Перегляд фільмів та відеороликів з метою 

зміни ставлення до різних соціальних проблем 

Соціально-психологічна 

служба 

Протягом 

року 

Діагностика індивідуально-типологічних 

якостей та станів особистості, схильності до 

різних форм девіантної та ризикованої 

поведінки, явищ в учнівському середовищі 

Соціально-психологічна 

служба 

Протягом 

року 

Надання консультацій, проведення бесід з 

учнями, батьками, розв’язання конфліктних 

ситуацій 

Соціально-психологічна 

служба 

Протягом 

року 

Профілактика негативних явищ в учнівському 

середовищі, корекційно-відновлювальна 

робота, психолого-педагогічна просвіта, 

зв’язки з громадськістю 

Соціально-психологічна 

служба 

6. Художньо-естетичне виховання 

Вересень – 

жовтень 

Проведення діагностики учнів з метою 

виявлення уподобань, інтересів, смаків 

Заст. дир з НВР 

Соц.-психологічна служба 

Вересень – 

жовтень  

Укомплектування гуртків художньої, 

самодіяльності, технічної та художньої 

творчості 

Заст. дир з НВР 

Керівники гуртків 



Протягом 

року 

«ФРАНКО: перезавантаження» Педагогічний колектив 

13-17.09 «Встане славна Україна від Кубані до Сяну» 

тиждень до 165 річчя з дня народження І.  

Франка 

Заст. дир з НВР 

Бібліотекар  

Учнівське самоврядування 

18.09 Поїздка «Шляхами І. Франкка» Заст. дир з НВР 

Учнівське самоврядування 

Сторожук Н. Б. 

18 – 25.09  Тиждень туризму і краєзнавства Заст. дир з НВР Методист 

Жовтень – 

грудень 

Гра Корисний карантин Заст. дир з НВР 

Керівник гуртка 

Соц. Педагог 

01.10 «День працівника освіти» створення відео-

ролика 

Заст. дир з НВР 

Тимків М. О. 

Учнівське самоврядування 

Протягом 

жовтня 

Організація персональної художньої виставки 

випускниці ДНЗ « Львівське ВПХУ» Віри 

Якимчук 

Дуфанець О. О. 

Луб Н. І. 

20.10 Брей-ринг. Відбіркова гра Твердохліб І. А. 

21.10 А хризантеми цвітуть… Козачок О. Б. 

Бубняк Д. І. 

27.10 «Посвята у першокурсники» Твердохліб І. А. 

Яблонська О. Я. 

Демус О. А. 

10.11 День української мови та писемності Вітрик О. В.  

17.11 «Творчість жінок в мистецтві Львова»  Дуфанець О. О. 

24.11 Я любив вас усіх, а найбільше любив Україну... 

(до 70-річчя з Дня народження Назарія 

Яремчука) 

Козачок О. Б. 

Тимків М. О. 

08.12 Виховний захід «Українська душа на струнах 

бандури» 

Гулик М. В. 

15.12 Андріївські вечорниці Учнівське самоврядування 

15.12  «Молодіжна субкультура» Сторожук Н. Б. 

Протягом 

грудня 

Знайомство з ІТ – країнами Заст. дир з НВР 

Викладач інформатики 

Січень  Круглий стіл: «Георгій Нарбут – життя і 

творчість славетного земляка» 

Сторожук Н. Б. 

11.02 ''Святий Валентин стукає до ваших сердець'' Михайловська Г. Я. 

14.02 Свято до Дня святого Валентина "Дивоквіт 

любові" 

Габа Л. В. 

23.02 Круглий стіл:  «10 художників  минулого, котрі 

залишили унікальні зображення Львова» 

Сторожук Н. Б. 

28.02 28 лютого - День флориста або День квіткового 

дизайну, інф.. год 

Педпрацівники 

08.03 «Він. Вона. Весна» Учнівське самоврядування 

09.03 Шевченків день Вітрик О. В. 

Гранюк З. Д. 



7-14. 03 Організація виставки чнівських стінгазет на 

тему: "Мистецтво світу" 

Михайловська Г. Я. 

29.03 Міжнародний день танцю Керівник гуртка танцю 

13.04 Круглий стіл: «Золотий  перетин» в реальному 

житті» 

Сторожук Н. Б. 

20.04 «Львів та його визначні постаті» Шевченко Ю. М 

Соболь С. Л. 

03.05 «Львову – 766» - інформаційна година Педпрацівники  

06.05 08.05 - День матері Учнівське самоврядування 

11.05 150 років від Дня народження В. Стефаника 

(14.05.1871 р.)  

Гранюк З. Д. 

18.05 «Що для українця значить вишиванка» Класні керівники 

Учнівське самоврядування 

08.06 «Розкажи свою історію з ЛВПХУ» - до 

професійного Дня журналіста 06 червня 

Класні керівники 

Майстри в/н 

Учнівське самоврядввання 

15.06 Що читати влітку: 10 сучасних українських 

письменників 

Бубняк Д. І. 

Протягом 

року 

Творчі вечори, години спілкування, історії 

успіху відомих людей, конкурси, квести, 

розважальні заходи 

Заст. дир з НВР 

Учнівський актив 

Класні керівники Куратори 

Майстри в\н 

Вихователі 

Бібліотекар 

7. Родинно-сімейне виховання 

Вересень 

2021 

Організація роботи батьківських комітетів 

Розробка стратегії співпраці з батьками 

Організація роботи психологічної служби для 

співпраці з батьками (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 

1раз /міс  

(останній 

день 

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) 

Проведення роз’яснювальної роботи щодо 

дуальної форми навчання 

Навчання в умовах пандемії - консультації 

Адміністативно-

господарська частина 

Вихователі 

Психологічна служба 

Класні керівники 

Майстри в/н 

 Куратори груп 

Грудень 

2021, 

Травень 

2022 

Проведення загальноучилищних батьківських 

зборів  

Залучення батьків до профорієнтаційної 

роботи 

Директор училища 

Заст. дир з НВР 

Кл. кер., куратори 

Майстри в/н груп 



Травень 

2022 

Всесвітній день батьків – конкурс відео-

роликів 

 

Учнівс самовряд 

Кл. кер., куратори 

Майстри в/н груп 

01.06 Всесвітній день батька Учнівське самоврядування 

Червень 

2022 

«Сексуальна освіта – свідоме суспільство» Заст. дир з НВР 

Соц.-психологічна служба 

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  

Соц.-психологічна служба 

Відділ у справах 

неповнолітніх 

Залізничного р-ну 

8. Трудове виховання, професійна адаптація 

Вересень - 

жовтень 

Організація роботи гуртків технічної та 

художньої творчості 

Заст. дир з НВР 

Керівники гуртків 

Протягом 

року  

Чергування в кабінетах, майстернях 

Прибирання кімнат у гуртожитку, догляд за 

прилеглою територією 

Класні керівники 

Майстри в/н, уратори груп, 

Адмін.- господ. служба 

Вересень Виставка творчих робіт (учні 1-4 курсів) 

приурочених до трагедії в Бабиному Яру 

Сторожук Н. Б. 

Жовтень Семінар для флористів від топового флориста 

Уляни Дацишин 

Твердохліб І. А.  

Жовтень – 

листопад 

2021 

«Побудова та розвиток кар’єри» - проєкт з 

питань планування майбутньої кар’єри  

Директор 

Заст. директора з НВР 

Відділ організації 

профорієнтації 

Львівського ОЦЗ 

Жовтень 

2021  – 

січень 2022 

«Стартап Батяри» навчальний проєкт з 

технології розробки стартапів 

Адміністрація, 

Школа Tech StartUp School 
 

Жовтень – 

грудень 

2021  

Майстер класи з декоративного живопису Шевченко Ю. М. 

Березень- 

квітень 

Організація майстер класів та конкурсу з 

писанкарства 

Погребняк О. С. 

Квітень  

2022 

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  

про важливість праці, безпеки на робочому 

місці, профілактика професійних захворювань 

Класні керівники  

Майстри в/н, куратори 

Інженер з ОП 

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, уратори  

Протягом 

місяця 

Створення мистецьких робіт для проведення 

благодійних акцій 

Викладачі, майстри в/н 

художнього спрямування 

https://www.facebook.com/ltsnulp/?__cft__%5b0%5d=AZVL37QeiWOGPTk66F8OKtVNa_MiTcgBzFEMYdDadVEG2WA1JFCRV_Gfs1gvQCJ21IsK7hrUaBAucTy7I2tvjdtKWyIxkjnh0ylLgDWBtLlr--sotqdq2WCF62-YQvB9AgmAPbDgxjpCHS8PiAgLIToE&__tn__=kK-R


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 

2022 

Проведення спільної роботи з представниками 

територіального відділу Держпраці щодо 

роз’яснювальної роботи в сфері 

працевлаштування 

Адміністрація 

Ст. майстер 

Представники відділу 

Держпраці 

9. Позанавчальна робота в гуртожитку 

Серпень - 

вересень 

Організація поселення учнів у гуртожиток 

Видача перепусток учням. 

Заст. дир з НВР 

Вихователі 

Комендант 

Серпень- 

вересень 

Проведення огляду та паспортизації кімнат Заст. дир з НВР 

Вихователі 

Комендант 

Впродовж 

року 

Залучення учнів-мешканців гуртожитку до 

занять у гуртках та спортивних секціях 

Керівники гуртків 

1200 - 1800 

   

 

Організація роботи бібліотеки,  

читацького залу 

Заст. дир з НВР 

Бібліотекар 

1630-2200  

 

Організація роботи побутових кімнат, душових 

кімнат 

Комендант 

Вихователі  

1700 - 2000 Організація роботи спортзалів №2, 3 Керівник фізвиховання 

Постійно Проведення інструктажів з безпеки 

життєдіяльності для учнів, що проживають у 

гуртожитку 

Заст. дир з НВР 

Інженер з ОП 

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 

16.09 Організаційні збори учнів, які проживають у 

гуртожитку «Правила, яких я згоден 

дотримуватись» 

Заст. дир з НВР 

Соц. педагог 

Вихователі, комендант 

Вересень 

2021 

Організація учнівського самоврядування 

(створення Ради гуртожитку, формування 

органів самоврядування на поверхах) 

Заст. дир з НВР 

Вихователі 

 

Вересень  

2021 

Бесіди «Поговоримо про толерантність» 

«Свобода в житті людини та її межі» 

Заст. дир з НВР 

Вихователі 

Жовтень 

2021 

Екскурсії до меморіалу Героїв Небесної сотні 

та Личаківське кладовище 

Психолог, вихователі 

Соціальний педагог 



 

Листопад 

2021 

 «Усвіті кіномистецтва. Українське кіно» 

«А. Кузьменко – музикант, який намагався 

змінити світ», «Поговоримо про вихованість», 

«голодомори  в Україні. Як це було?»  

Заст. дир. з НВР 

Психолог  

Соціальний педагог 

Вихователі 

Грудень 

2021 

 «Галичанин Богдан Ступка», «І. Франко – 

письменник, вчений, громадський діяч», «І. 

Сірко – воїн, яких було лише два у світі» 

Заст. дир. з НВР 

Психолог  

Соціальний педагог 

Вихователі 

Січень 

2022 

Зустрічі з українськими захисниками, бесіди 

про ДАП, «крути – бій за майбутню 

незалежність» 

Заст. дир. з НВР 

Психолог  

Соціальний педагог 

Вихователі 

Лютий  

2022 

«Історія українського війська», «Мова – 

генетичний код нації» 

Заст. дир. з НВР 

Психолог  

Соціальний педагог 

Вихователі 

Березень 

2022 

«В. Івасюк – митець, який надто любив 

Україну», «Ліна Костенко – поетеса, яка 

вибрала долю собі сама» 

Заст. дир. з НВР 

Вихователі 

Квітень 

2022 

 «Андрей Шептицький – громадський та 

політичний діяч» 

Вихователі 

Травень 

2022 

«Любомир Гузар – моральний авторитет 

української нації», «Борис Возницький – ангел-

охоронець українських музеїв», «Недоспівана 

пісня І. Білозіра» 

Заст. дир. з НВР 

Вихователі 

Червень 

2022 

 «Рідне місто моє Львів» Вихователі 

10. Співпраця з учнівським самоврядуванням 

Вересень  

2021 

Складання та затвердження 

планування на 2021-2022 навчальний рік 

Формування активів груп, делегування учнів в 

органи учнівського самоврядування 

Заст. дир.  з НВР   

Учнівське самоврядування 

 

Один раз в 

місяць 

Засідання Ради учнівського самоврядування              Заст. директора з НВР   

Учнівське самоврядування 

Останній 

четвер 

місяця 

«Ліга сміху» Учнівське самоврядування 

  

Вересень  

2021 

Формування команд для занять спортом Заст. директора з НВР   

Учнівське самоврядування 

30.10 «Хелловін»  Учнівське самоврядування 

Гр. 4, Голуб І. М. 

Протягом 

року 

 «Корисний карантин»  Учнівське самоврядування 

Керівник гуртка 

Майстри в/н, 

Кл. кер., куратори  

Листопад – 

березень  

Заходи присвячені «Революції гідності» Учнівське самоврядування 

17.11 День студента: «Училище на виворіт» Учнівське самоврядування 



23.11 10-й семінар з елементами тренінга «Портфель 

лідера» 

О. Жилевич, 

Методисти палацу 

Грудень – 

січень  

Новорічні розважальні заходи  

Благодійні акції до Дня св. Миколая 

 

Заст. дир з НВР 

Вихователі  

Учнівське самовряд 

Лютий  «День св. 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 

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 

29.06 - 

30.06 

Випуск – 2022  Заст. дир з НВР 

Класні керівн., куратори  

Майстри в/н, учнів. самов 

Впродовж 

року 

Організація роботи волонтерського руху Учнівське самоврядування 

 11. Профорієнтаційні заходи  

жовтень-

листопад 

Майсер-класи для дітей при церкві Св. І. 

Хрестителя та церкві Введення в храм 

Пресвятої Богородиці 

Вовк Х. І. 

Протягом 

року 

Проведення курсів підготовки до вступних 

іспитів, участь у днях відкритих дверей 

шляхом організації художніх експозицій, 

знайомства з професією, проведення майстер- 

класів та конкурсу з писанкарства 

Погребняк О. С. 

Квітень - 

червень 

2022 

Презентаційна зустріч з школярами 

Мурованська ЗОШ, мультимедійна презентація 

для груп молодших бакалаврів на 

тему:"Дизайн інтер'єру. Найсучасніші 

проектування", презентаційна зустріч з 

школярами СЗШ № 65, № 68 

Михайловська Г. Я. 

Протягом 

року 

Проведення майстер - кдасів, тренінгів 

Участь у марафонах професій  

Відвідування шкіл м. Львова та району 

Проведення уроків трудового навчання для 

учнів школи № 65, № 67 

Литвин В. З. 

Протягом 

року  

Зустрічі з учнями випускних класів шкіл № 43, 

№ 91, проведення  бесід з учнями прикріпленої 

групи, залучення їх до профорієнтації, виступи 

на батьківських зборах у випускних класах шкіл 

Нестерук Л. І. 

Протягом 

року 

Агітаційні бесіди, проведення майстер – класів, 

відвідування форумів, шкіл 

Габа Л. В. 



Протягом 

року 

Розробка відео-роликів, презентацій, 

агітаційних листівок, відвідування форумів, 

шкіл міста та області з метою презентації 

закладу 

Рудковська О. В.  

Травень 

2022 

Проведення майстер-класів у школах (м.Львів 

та райони), проведення курсів з підготовки до 

вступних іспитів   

Сторожук Н. Б 

Січень – 

червень 

2022  

Перегляд відео про училище, розповсюдження 

рекламної продукції, майстер-класи у 

Навчально-реабілітац. центр "Мрія" м.Львів, 

Дублянський опорний ліцей ім Героя України 

А.Жаловаги, Дублянська школа мистецтв 

Гулик М. В. 

Квітень – 

травень 

2022 

Майстер-клас на тему: «Графічна заливка 

аквареллю.Сецессія», екскурсія-пленер на 

тему:зарисовка квітів з натури 

Демус О. А. 

Протягом 

року 

Проведення майстер - кдасів, тренінгів 

Участь у марафонах професій  

Відвідування шкіл м. Львова та району 

Проведення уроків трудового навчання для 

учнів школи № 65, № 67 

Дацків М. І. 

Січень-

червень 

2022 

Проведення профорієнтаційних бесід та показ 

профорінтаційних презентацій в СШ № 31, 

Проведення курсів підготовки для абітурієнтів 

з "Основ композиції" 

Дуфанець О. О 

Квітень – 

червень 

2022 

Проведення бесід з учнями закріпленої групи  

щодо профорієнтаційної роботи серед друзів та 

знайомих, розповсюдження оголошень про 

набір в училище в різних населених пунктах 

Львівської області, зустрічі з школярами 

Суховільська середня школа Городоцького 

району 

Козачок О. Б. 

Грудень – 

червень 

2022  

Проведення майстер-класів в УДЮМК 

Франківського р-ону,  Дизайн студія 

"Дивосвіт", проведення курсів з підготовки до 

вступних іспитів у ЛВПХУ 

Котула Р. М.  

Протягом 

року 

Проведення майстер - кдасів, тренінгів 

Участь у марафонах професій  

Відвідування шкіл м. Львова та району 

Проведення уроків трудового навчання для 

учнів школи № 65, № 67 

Ковальчин М. М. 

Листопад – 

квітень 

2022 

Майстер-класи з виготовлення великодніх 

міні-композицій, книжкових закладок з фетру 

Твердохліб І. А. 

Протягом 

року 

Співпраця з профорієнтаційним віртуальним 

клубом "Професійна кар'єра" Львівської ОСЗ, 

налагодження діалогу з випускниками шкіл 

міста Львова та області шляхом діалогу з 

адміністраціями ЗСО; 

Розроблення і  презентація відео – роликів, 

презентацій, листівок, рекламних афіш; 

Директор училища 

Заступник директора з НВР 

Заступник директора з НВР 

Методист  

Психолог  

Соціальний педагог  



Співпраця з рекламними агенціями міста щодо 

розміщення реклами 

Висвітлення інформації на сайті училища та у 

ЗМІ 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора з НВР                                             Надія  ЛУБ 
 


