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План роботи учнівського самоврядування ДПТНЗ «КВПУВТ»
на 2021-2022 навчальний рік

№
п/п

Дата
проведення Назва заходу Відповідальні

СЕРПЕНЬ - ВЕРЕСЕНЬ

1 серпень

Підготовка до урочистої лінійки 
присвяченої «Дню знань» Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., комісія організації 
дозвілля та відпочинку

2 01.09.2021

Проведення урочистої лінійки 
присвяченої "Дню знань"

Заступник директора з 1ІВР 
Серба Д.М., керівники гуртків, 
комісія організації дозвілля та 

відпочинку, батьківський 
комітет

3
серпень - 
вересень

Координація роботи та 
проведення засідань Ради 

учнівського самоврядування. 
Затвердження плану роботи на 

2021-2022 н.р.

Заступник директора з НВР 
Серба Д.М., Рада старостату

4

ДО

10.09.2021 
до

20.10.2021

Проведення виборчих та звітно- 
виборчих зборів в навчальних 

групах і Ради учнівського 
самоврядування училища

Заступник директора з НВР 
Серба Д.М., Рада старостату

5

до
06.09.2021

Ознайомлення учнів з ст.36, 37, 
38, 39, 40 Закону України «Про 
професійно-технічну освіту», 
Статутом ДПТНЗ "КВПУВТ", 

Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку училища, з 
функціями, певними обов’язками 

служб училища, Положенням 
про чергування, в гуртожитку; 

Правила проживання для 
мешканців гуртожитку

Заступник директора з НВР 
Серба Д.М., майстри в/н, класні 

керівники

6

27.09.2021 Конкурс відеороликів "Ми - за 
здоров'я! Ти з нами?"

Заступник директора з НВР 
Серба Д.М., майстри в/н, класні 

керівники



№ 

п/п 

Дата 

проведення 

Назва заходу 

 
Відповідальні 

7 

20.09.2021  - 

24.09.2021 

Олімпійський тиждень  «Здорова 

молодь - здорове майбутнє» 

згідно затвердженого Плану 

заходів 

Керівник фізичного виховання, 

заступник директора з НВР 

Серба Д.М., майстри в/н, класні 

керівники, фізорги груп 

 

8 

 
постійно 

Координація роботи та 

проведення засідань Ради 

учнівського самоврядування. 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., класні керівники, 

майстри в/н, практичний 

психолог Макарівчук Д.Є., 

учнівське самоврядування 

9 
16.09.2021 

Проведення заходів до Дня 

заснування Київського вищого 

професійного училища водного 

транспорту "Училищу - 147"              

(19 вересня) 

 

 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., майстри в/н, класні 

керівники 

10 
Згідно плану 

роботи 

Участь у  заняттях для активу 

учнівського самоврядування 

закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

«Лідер», що проводить 

Громадська організація 

«Волонтер» 

 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., класні керівники, 

майстри в/н, практичний 

психолог Макарівчук Д.Є., 

учнівське самоврядування 

 

11 
протягом 

місяця 

Проведення профілактичної 

роботи, Всеукраїнський рейд 

"Урок" 

 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., майстри в/н, класні 

керівники, учнівське 

самоврядування 

 

12 
протягом 

року 

Відвідування музеїв та виставок 

на Подолі, музею професійно-

технічної освіти міста Києва, 

музею історії України в роки 

Другої світової війни, музей 

Партизанської слави, музею 

Української революції 

 

 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., класні керівники, 

майстри в/н, завідувачка 

бібліотекою Василець Н.Г. 

 

 



 

13 
протягом 

місяця 
Проведення озеленення кабінетів 

Завідуючі майстернями, 

кабінетами, майстри в/н, класні 

керівники, учнівське 

самоврядування 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведення 
Назва заходу Відповідальні 

14 
протягом 

року 

Залучення учнів до суспільно-

корисної праці, прибирання 

прилеглої території 

Завгосподарством Півень К.М., 

заступник директора з НВР 

Серба Д.М., майстри в/н, класні 

керівники, учнівське 

самоврядування 

15 
протягом 

року 

Взяти участь у конкурсах, акціях, 

спрямованих на вироблення в 

здобувачів освіти світогляду 

здорового способу життя 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М.,практичний 

психолог Макарівчук Д.Є.,  

майстри в/н, класні керівники, 

учнівське самоврядування 

16 
протягом 

місяця 

Організація та оновлення 

класних куточків, куточків 

символіки, охорони праці в 

навчальних кабінетах, 

майстернях 

Завідуючі кабінетами та 

майстернями, майстри в/н, 

класні керівники, учнівське 

самоврядування 

17 
протягом 

місяця 

Туристичні походи "Вуличками 

та історичними пам'ятками 

Подолу" до Дня туризму (27 

вересня) 

Класні керівники та майстри 

в/н, учнівське самоврядування 

18 
протягом 

місяця 

Провести запис бажаючих 

займатися у спортивних секціях 

Керівник фізвиховання, 

майстри в/н, класні керівники 

19 
До 

30.09.2021 

Підготовка до свята Дня 

працівників освіти 

Заступник директора з НВР  

Серба Д.М., комісія організації 

дозвілля та відпочинку 

ЖОВТЕНЬ 



20 

 

2 рази на 

місяць 

(вівторок) 

Проведення засідання Ради 

старостату 

 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., майстри в/н, класні 

керівники, рада учнівського 

самоврядування 

 

21 08.10.2021 

Благодійна ярмарка- продаж 

дарів осені, художньо-

декоративних виробів, випічки 

"Золота осінь-2021". 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., майстри в/н, класні 

керівники, учнівське 

самоврядування 

22 

 

12.10.2021 

Звітно-виборча конференція 

учнівського самоврядування 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., практичний 

психолог Макарівчук Д.Є., 

учнівське самоврядування 

№ 

п/п 

Дата 

проведення 
Назва заходу Відповідальні 

23 

 

 

до 

13.10.2021 

Проведення заходів з нагоди Дня 

українського козацтва, Дня 

захисника України та свята 

«Покрови Пресвятої Богородиці» 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., керівник фізичного 

виховання, викладач "Захист 

Вітчизни", майстри в/н, класні 

керівники, керівники художньої 

самодіяльності, учнівське 

самоврядування 

24 
до 

13.10.2021 

Тематична виставка-експозиція 

"Захисники Вітчизни" до Дня 

захисника України та Дня 

українського козацтва                         

(14 жовтня). Інформаційна 5-

хвилинка біля виставки 

Завідувач бібліотекою, 

викладачі предметів "Історія 

України", "Захист Вітчизни", 

учнівське самоврядування 

25 

 

до 

13.10.2021 

Урок мужності із запрошенням 

випускників училища, учасників 

бойових дій у зоні АТО до Дня 

захисника України 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., викладач "Захист 

Вітчизни", майстри в/н, класні 

керівники, учнівське 

самоврядування 

26 

протягом 

місяця 

 

Участь активу учнівського 

самоврядування у заняттях 

«Лідер», за участі Громадської 

організації «Волонтер» 

 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., майстри в/н, класні 

керівники, рада учнівського 

самоврядування 



27 

Щомісячно 

(останній 

четвер 

місяця) 

Проведення засідання Ради 

профілактики правопорушення 

 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., члени Ради 

профілактики, майстри в/н, 

класні керівники, учнівське 

самоврядування 

28 

 

25.10.2021-

07.11. 2021 

 

Тематична виставка- експозиція 

«Допоки пам'ять в серці не 

згасає» до річниці визволення 

України та Києва від німецько-

фашистських загарбників 

Викладачі історії, завідувач 

бібліотекою Василець Н.Г., 

учнівське самоврядування 

29 28.10.2021 

Конкурс КВК "Дебют 

першокурсника - посвята в 

професію" серед учнів I курсу. 

Заступники директора з НВР 

Серба Д.М., майстри в/н, класні 

керівники, керівники гуртків, 

учнівське самоврядування 

№ 

п/п 

Дата 

проведення 
Назва заходу Відповідальні 

30 
протягом 

місяця 

Підготувати інформаційний 

стенд "СТОП -БУЛІНГ" 

Практичний психолог 

Макарівчук Д.Є., учнівське 

самоврядування 

31 28.10.2021 

Збори в групі: "Підведення 

підсумків навчально-виховної 

роботи в групі за місяць" 

Майстри в/н, класні керівники, 

учнівське самоврядування 

групи 

32 
протягом 

року 

Організувати зустрічі з відомими 

спортсменами та людьми, які 

досягнули успіхів у спорті 

Керівник фізичного виховання 

Оленич В.М., голова циклової 

комісії, учнівське 

самоврядування 

ЛИСТОПАД 

33 
протягом 

місяця 

Організація та участь у  заняттях  

для активу учнівського 

самоврядування закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти «Лідер», що 

проводить Громадська 

організація «Волонтер» 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., голова учнівського 

самоврядування 

34 

09.11.2021 

23.11.2021 

Проведення засідання Ради 

старостату училища за планом 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., рада учнівського 

самоврядування 



35 
протягом 

місяця 

Проведення рейдів "Урок" по 

явці та запізненнях учнів у 

навчальний заклад та виконання 

учнями Положення про 

чергування "Чистота кабінетів та 

майстерень" 

 

Адміністрація, майстри в/н, 

класні керівники, учнівське 

самоврядування 

36 

08.11.2021-

12.11.2021 

Проведення заходів до Дня 

Української писемності та мови 

(09.11.2021) 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., викладачі 

української мови, голова комісії 

гуманітарних дисциплін, 

учнівське самоврядування 

37 

22.11.2021-

10.12.2021 

Онлайн-конкурс: "СТОП -  

насильство!" серед учнівського 

самоврядування 1-3 курсу 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., практичний 

психолог Макарівчук Д.Є. , 

майстри в/н, класні керівники, 

учнівське самоврядування I-III 

курсу 

№ п/п 
Дата 

проведення 
Назва заходу Відповідальні 

38 

15.11.2021 -

19.11.2021 

 

Заходи  до Тижня Доброти та 

Толерантності " ”Толерантність – 

це мистецтво жити разом" 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., практичний 

психолог Макарівчук Д.Є.,  

завідувач бібліотекою Василець 

Н.Г., учнівське самоврядування 

39 

 

18.11.2021 

Вокальний конкурс «Українська  

пісня» до Дня української 

писемності та мови 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., керівники гуртків, 

учнівське самоврядування 

40 22.11.2021 

Позаурочний захід  «Україна -це 

територія гідності і свободи» до 

дня Гідності і Свободи 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., майстри в/н, класні 

керівники, учнівське 

самоврядування 

41 
протягом 

місяця 

Підготовка команди до міського 

конкурсу «Планета гумору» 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., керівники гуртків, 

майстри в/н, класні керівники, 

учнівське самоврядування 



42 

 

25.11.2021 

Проведення вечора пам'яті 

«Вогонь скорботи в серці на 

віки»до дня вшанування 

загиблих під час Голодомору                

1932-1933 рр. 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., викладачі історії, 

голова комісії гуманітарних 

дисциплін, учнівське 

самоврядування 

43 

 

22.11.2021-

26.11.2021 

Тематична виставка- експозиція  

до Дня пам'яті жертв голодомору                 

1932-1933 р.р. 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., викладачі історії, 

завідувач бібліотекою Василець 

Н.Г., учнівське самоврядування 

44 
протягом 

місяця 

Відвідування театрів, музеїв, 

виставок 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., майстри в/н, класні 

керівники, учнівське 

самоврядування 

45 

 

листопад 

Учнівська акція "Геть паління. 

Ми - здорове покоління!" 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., практичний 

психолог,  учнівське 

самоврядування 

46 25.11.2021 

Збори в групі: "Підведення 

підсумків навчально- виховної 

роботи в групі за місяць" 

 

Майстри в/н, класні керівники, 

учнівське самоврядування 

групи 

№ п/п 
Дата 

проведення 
Назва заходу Відповідальні 

ГРУДЕНЬ 

47 

протягом 

місяця 

 

Участь активу учнівського 

самоврядування у заняттях 

«Лідер», за участі Громадської 

організації ««Волонтер»» 

 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., майстри в/н, класні 

керівники, рада учнівського 

самоврядування 

48 

до 

06.12.2021 

 

Виставка-експозиція "Воїни 

добра"  до Дня збройних сил 

України та Дня волонтера 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., завідувач 

бібліотекою Василець Н.Г.,  

викладач предмету Захист 

Вітчизни Чалиш О.Г., учнівське 

самоврядування 

49 

 

03.12.2021 

Просвітницько-профілактичне 

заняття «ВІЛ/СНІД – що 

потрібно знати про хворобу 21 

століття» 

Практичний психолог 

Макарівчук Д.Є., майстри в/н,  

класні керівники 



50 

08.12.2021 

 

Проведення училищного 

конкурсу «Майбутні захисники» 

до святкування Дня Збройних 

Сил України 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М.,керівники гуртків, 

майстри в/н,  класні керівники, 

учнівське самоврядування 

51 

06.12.2021 

10.12.2021 

 

Проведення тижня правових 

знань (за окремим планом) 

 

 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., викладач “Основи 

правових знань” Привалова 

О.І., учнівське самоврядування 

 

52 
Протягом 

місяця 

Робота волонтерського загону 

«Допомога» 

Практичний психолог 

Макарівчук Д.Є., класні 

керівники, майстри в/н, 

учнівське самоврядування 

 

53 

до 

18.12.2021 

 

Волонтерська акція 

«Миколайчик» до Дня Святого 

Миколая (допомога дітям-

сиротам в інтернатах, 

онкохворим чи Віл-позитивним 

дітям та інше) 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., практичний 

психолог Макарівчук Д.Є., 

майстри в/н, класні керівники, 

учнівське самоврядування 

54 

за планом 

УПО 

 

Участь у  ІІ етапі Спартакіади 

допризовної молоді серед 

закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Заступник  директора з НВР 

Серба Д.М.,  викладач предмету 

"Захист України" Чалиш О.Г., 

майстри в/н, класні керівники 

№ п/п 
Дата 

проведення 
Назва заходу Відповідальні 

55 

 

до 

20.12.2021 

Училищний конкурс  «Ялинка з 

підручних матеріалів» серед 

учнів I-III курсу 

Конкурс на краще прикрашання 

корпусів до Новорічних та 

Різдвяних свят 

Заступник директора з НВР  

Серба Д.М., майстри в/н, класні 

керівники, учнівське 

самоврядування 

56 

 

23.12.2021 

Новорічне свято «Новорічний 

серпантин» 

 

 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М.,  керівники гуртків, 

майстер в/н,  кл.керівник, 

учнівське самоврядування 



57 

за планом Командна першість училища з 

баскетболу (юнаки) 

 

Керівник фізичного виховання,  

викладачі фізичного виховання, 

майстри в/н, класні керівники 

58 до 25 грудня 

Підвести підсумки роботи 

учнівського самоврядування за                

І семестр та спланувати план 

роботи на ІІ семестр 2021-2022 

н.р. 

 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., Рада старостату 

59 

 

протягом 

місяця 

Зустрічі з учасниками АТО, 

волонтерами та громадянами, які 

зробили значний внесок у 

зміцнення обороноздатності 

України 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М.,  викладач предмету 

Захист Вітчизни Чалиш О.Г., 

майстри в/н,  класні керівники 

СІЧЕНЬ 

60 

 

до 

18.01.2022 

Погодження плану роботи 

учнівського самоврядування 

училища на ІІ семестр 

Заступник  директора з НВР 

Серба Д.М., учнівське 

самоврядування 

61 
протягом 

місяця 

Відеолекторій "Торгівля та 

насилля над людьми - грубе 

порушення прав громадянства 

Центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

практичний психолог 

62 

 

21.01.2022-

31.01.2022 

Організація виставки-експозиції 

до Дня Соборності України та 

Дня пам'яті героїв Крут 

Флешмоб до Дня Соборності 

України 

Заступник  директора з НВР 

Серба Д.М.,  викладачі історії, 

завідувач бібліотекою, 

учнівське самоврядування 

№ п/п 
Дата 

проведення 
Назва заходу Відповідальні 

ЛЮТИЙ 

63 

 

11.02.2022 

Проведення зборів активу 

навчальних груп на тему: 

“Волонтерська діяльність 

навчальних груп” 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., практичний 

психолог,  рада учнівського 

самоврядування 

64 

 

до 

20.02.2022 

Проведення заходів до Дня 

Героїв Небесної сотні та Дня 

вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав 

Заступник директора з НВР  

Серба Д.М., викладач предмету 

“Захист Вітчизни” Чалиш О.Г.,  



майстри в/н, класні керівники, 

учнівське самоврядування 

65 

 

протягом 

місяця 

Проведення рейдів "Запізнення", 

"Зовнішній вигляд учня" 

Заступник директора з НВР  

Серба Д.М., майстри в/н, класні 

керівники, учнівське 

самоврядування 

 

 

66 

 

до 

20.02.2022 

 

Оформлення виставки - спомину 

«Небесна сотня 

Євромайдану» 

 

Заступник  директора з НВР 

Серба Д.М., завідувач 

бібліотекою, викладачі історії, 

майстри в/н,  класні керівники, 

учнівське самоврядування 

 

67 

18.02.2022 

 

Інтелектуальна гра 

“Найрозумніший мовознавець”з 

нагоди Міжнародного дня рідної 

мови 

 

Заступник  директора з НВ 

Серба Д.М.,  викладачі 

української мови та літератури, 

майстри в/н,  класні керівники, 

учнівське самоврядування 

68 

17.02.2022 Міжнародний день рідної мови 

(21 лютого) . Читаємо українську 

поезію 

 

Завідувач бібліотекою Василець 

Н.Г. 

 

69 

 

27.02.2022 

 

Година спілкування: «Коли люди 

перестають читати, вони 

перестають мислити» 

 

Майстри в/н, класні керівники, 

учнівське самоврядування 

 

70 

15.02.2022 

 

Святковий концерт  "Від серця 

до серця" до дня Святого 

Валентина 

Учнівське самоврядування, 

керівники гуртків 

№ п/п 
Дата 

проведення 
Назва заходу Відповідальні 

71 

 

14.02.2022 

 

Скринька побажань   

"Валентинка" до Дня Святого 

Валентина серед учнів I-III курсу 

 

Учнівське самоврядування 

 



72 

 

протягом 

року 

 

Культпоходи у театри та музеї 

 

Майстри в/н, класні керівники, 

керівники гуртків, учнівське 

самоврядування 

 

73 

 

до 

20.02.2022 

Турнір з настільного тенісу між 

працівниками та учнями 

училища 

Керівник фізичного виховання 

Оленич В.М., педагогічні 

працівники, учнівське 

самоврядування 

74 

 

 

протягом 

року 

Участь у виїзних  акціях, 

майстер-класах в школах 

Деснянського, Дніпровського, 

Дарницького району м. Києва з 

проведенням профконсультацій 

для випускників шкіл 

Заступник директора з ВР 

Кучерчук І.Е., заступник 

директора з НВР Серба Д.М., 

старший майстер Железняков 

В.М., практичний психолог 

Макарівчук Д.Є., майстри 

виробничого навчання, 

учнівське самоврядування 

БЕРЕЗЕНЬ 

75 

04.03.2022 
Училищний конкурс "Містер і 

міс КВПУВТ" серед учнів груп I-

III курсу та вітальний концерт до 

святкування Дня 8 Березня 

Заступник  директора з НВР 

Серба Д.М., майстри в/н,  

класні керівники, керівники 

гуртків, учнівське 

самоврядування 

76 

09.03.2022 

Заходи до дня народження               

Т.Г. Шевченка 

Завідувач бібліотекою Василець 

Н.Г.,голова методичної комісії 

гуманітарних дисциплін, 

викладачі української мови та 

літератури, історії, учнівське 

самоврядування 

77 

10.03.2022 Підготовка і проведення 

військово-патріотичного 

спортивного свята  «Героями не 

народжуються - героями стоють» 

до Дня добровольця серед учнів 

1-го курсу 

Викладач предмету " Захист 

України", керівник фізичного 

виховання Оленич В.М. , 

викладачі фізичної культури, 

майстри в/н, класні керівники 

№ п/п 
Дата 

проведення 
Назва заходу Відповідальні 

78 

14.03.2022 - 

18.03.2022 
Тиждень учнівського 

самоврядування 

Адміністрація, майстри в/н, 

класні керівники, учнівське 

самоврядування 



79 

 

щомісячно 

На  зборах у групі обговорювати  

питання укріплення дисципліни, 

випадки порушення правил 

поведінки, аморальних вчинків 

Майстри в/н,  класні керівники, 

учнівське самоврядування 

80 

 

протягом 

місяця 

Організувати зустріч з 

працівниками ДРАЦСу на тему: 

«Відповідальність батьків» 

Заступник  директора з НВР 

Серба Д.М., практичний 

психолог,  працівники 

ДРАЦСу,  учнівське 

самоврядування 

81 

 

18.03.2022 

Організувати святковий ярмарок 

із елементами інсценізації 

«Свято вареника» 

 

Заступник  директора з НВР 

Серба Д.М., майстри в/н,  

класні керівники, керівники 

гуртків, голови циклових 

комісій, учнівське 

самоврядування 

82 

 

графік УПО 

Участь учнів училища у  міських 

оглядах-конкурсах  художньої 

самодіяльності 

Заступник  директора з НВР 

Серба Д.М., керівники гуртків, 

майстри в/н,  класні керівники, 

учнівське самоврядування 

83 

 

протягом 

року 

Організувати перегляд 

відеофільмів на теми моралі, 

етики та естетики 

Заступник  директора з НВР 

Серба Д.М., практичний 

психолог Макарівчук Д.Є., 

майстри в/н,  класні керівники, 

учнівське самоврядування 

84 

 

 

протягом 

року 

Проводити лекції із запрошенням 

спеціалістів на тему 

«Репродуктивне здоров’я нації» 

Практичний психолог 

Макарівчук Д.Є., медична 

сестра Денисова Н.С., 

спеціалісти державних чи 

громадських організацій, 

майстри в/н, класні керівники, 

учнівське самоврядування 

85 

 

протягом 

місяця 

Виховні години 

профорієнтаційного змісту та 

поширення інформації про вступ 

в училище 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., майстри в/н, класні 

керівники, учнівське 

самоврядування груп 1-3 курсів 

№ п/п 
Дата 

проведення 
Назва заходу Відповідальні 



85 

 

протягом 

місяця 

Виховні години 

профорієнтаційного змісту, щодо 

виконання регіонального 

замовлення та поширення 

інформації про вступ в училище 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., майстри в/н, класні 

керівники, учнівське 

самоврядування груп 1-3 курсів 

86 

 

протягом 

року 

Профорієнтаційні майстер-класи 

за професіями для учнів шкіл        

м. Києва 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., майстри в/н, 

викладачі,учнівське 

самоврядування,батьківський 

комітет 

87 

 

протягом 

місяця 

Проведення рейдів "Урок", "Про 

заборону куріння в училищі" та 

виконання учнями Положення 

про чергування "Чистота 

кабінетів та майстерень" 

Адміністрація, черговий 

майстер, представники поліції, 

майстри в/н, класні керівники, 

учнівське самоврядування 

88 

 

 

протягом 

місяця 

 

Виступ агітбригади (підготовка 

до профорієнтаційної роботи, 

майстер-класи за професіями) 

Заступник  директора з НВР 

Серба Д.М., практичний 

психолог Макарівчук Д.Є., 

голови методичних комісій за 

професіями,  майстри в/н, 

класні керівники, керівники 

гуртків,  учнівське 

самоврядування 

89 
протягом 

місяця 

Екскурсії "Театри Києва" (до 

Міжнародного дня театру) 

Майстри в/н,  класні керівники, 

керівники гуртків 

90 

 

до 

28.03.2022 

 

Конкурс "Затишна кімната" на 

кращу кімнату в гутрожитку 

 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., старший майстер 

Железняков В.А., майстри в/н, 

практичний психолог 

Макарівчук Д.Є. 

КВІТЕНЬ 

91 

 

протягом 

місяця 

 

Проведення рейдів "Урок" по 

явці та запізненнях учнів у 

навчальний заклад та виконання 

учнями наказу  "Про заборону 

куріння в училищі та зовнішній 

вигляд" 

Адміністрація, черговий 

майстер, майстри в/н, класні 

керівники, учнівське 

самоврядування, працівники 

поліції, батьківський комітет 

№ п/п 
Дата 

проведення 
Назва заходу Відповідальні 



92 

 

протягом 

місяця 

Організація соціально-

педагогічної допомоги учням, які 

потребують особливої уваги та 

які опинилися в складних 

життєвих обставинах 

Адміністрація, практичний 

психолог, майстри в/н, класні 

керівники, учнівське 

самоврядування 

93 

 

протягом 

місяця 

Проведення "Днів відкритих 

дверей" під лозунгом  "Ми - 

майбутнє в галузі водного 

транспорту!"  для учнів-

випускників загальноосвітніх 

шкіл м. Києва та передмістя 

 

Адміністрація, майстри в/н,  

класні керівники, учнівське 

самоврядування 

94 

18.04.2022 - 

22.04.2022 

 

Тиждень екології ««Збережімо 

Землю для наших нащадків»  (за 

окремим планом) 

 

Заступник директора з НВР  

Серба Д.М., викладачі 

предметів «Біологія», 

«Екологія», «Охорона праці», 

майстри в/н,  класні керівники, 

учнівське самоврядування 

95 

протягом 

місяця 

 

Відвідування музею "Чорнобиль" 

та Музею пожежної справи 

учнями I-II курсів 

Майстри в/н,  класні  керівники 

 

96 

 

20.04.2022- 

26.04.2022 

Заходи до дня  трагедії на ЧАЕС 

«Біль і крик душі під знаком 

Чорнобиль» 

 

Викладачі предметів 

“Історія”,"Екологія", "Охорона 

праці",   завідувач  бібліотекою 

Василець Н.Г., класні 

керівники,  учнівське 

самоврядування 

97 

протягом 

місяця 

Фотоконкурс «Чарівний світ 

навколо нас» 

Заступник  директора з НВР, 

майстри в/н,  класні керівники, 

учнівське самоврядування, 

учнівське самоврядування 

98 

21.04.22 -

24.04.2022 

 

Фотоколаж «Гарна писанка у 

мене – мабуть кращої нема!». 

 

Адміністрація, педагогічний 

колектив, учнівське 

самоврядування 

99 

 

протягом 

місяця 

Робота трудового десанту. День 

довкілля. 

Завгосп Півень К.М., заступник  

директора з НВР Серба Д.М., 

старший майстер Железняков В.А., 

майстри в/н, класні керівники, 

учнівське самоврядування 

 



№ п/п 
Дата 

проведення 
Назва заходу Відповідальні 

100 

 

протягом 

місяця 

Проведення рейдів «Урок» по 

явці та запізненнях учнів у 

навчальний заклад та виконання 

учнями Положення про 

чергування «Чистота класів та 

майстерень», «Курцю-бій» 

Адміністрація, черговий 

майстер, майстри в/н, класні 

керівники, учнівське 

самоврядування, працівники 

поліції, батьківський комітет 

ТРАВЕНЬ 

101 

 

за планом 

Провести засіданя Ради 

профілактики правопорушення 

Члени Ради профілактики, 

майстри в/н, класні керівники, 

комісія дисципліни та порядку 

102 

 

 

 

 

 

протягом 

року 

Проводити бесіди, круглі столи, 

диспути, тренінги в групах за 

напрямами: 

- запобігання насильству над 

дітьми; 

- работоргівля; 

- вживання, зберігання та 

розповсюдження  наркотиків; 

-  тютюнопаління та розпивання 

спиртних напоїв у громадських 

місцях тощо 

Заступник  директора з НВР 

Серба Д.М., практичний 

психолог Макарівчук Д.Є., 

майстри в/н,  класні керівники, 

учнівське самоврядування 

 

103 

 

протягом 

місяця 

 

Відеоурок мужності "Герої 

Другої світової війни- 

переможці!" 

 

Викладач предмету “Захист 

Вітчизни” Чалиш О.Г., 

викладачі історії, майстри в/н, 

класні керівники, учнівське 

самоврядування 

104 

 

 

протягом 

місяця 

Організовувати та провести 

«День кар’єри» - зустрічі 

роботодавців з учнями та 

випускниками з питань 

можливості їх подальшого 

працевлаштування на 

конкретних підприємствах, 

установах та 

організаціях 

Адміністрація,   працівники 

районного  Центру  зайнятості, 

роботодавці, майстри в/н,  

класні керівники, учнівське 

самоврядування 

105 

 

протягом 

місяця 

Організувати екологічні 

екскурсії в парки м. Києва 

Заступник  директора з НВР Серба 

Д.М., майстри в/н, класні 

керівники, учнівське 

самоврядування 



№ п/п 
Дата 

проведення 
Назва заходу Відповідальні 

106 

протягом 

місяця 

Пішохідна екскурсія улюблене 

місце на Подолі" - до Дня 

святкування м. Києва. 

Майстри в/н,  класні керівники, 

учнівське самоврядування 

107 

 

19.05.2022 

Святковий захід «Вишиванка - 

свято української душі»   та 

загальноучилищний флеш-моб 

«Одягни вишивану, зроби цей 

день яскравим»  до святкування 

Дня вишиванки 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., керівники гуртків, 

майстри в/н, класні керівники, 

учнівське самоврядування 

108 

згідно плану 

УПО 

Участь у міському конкурсі 

«Подих часу» до Дня 

святкування м. Києва 

 

Заступник  директора з НВР 

Серба Д.М., керівник 

танцювального гуртка, майстри 

в/н, класні керівники, учнівське 

самоврядування 

109 

 

протягом 

місяця 

Весняна першість училища з 

міні-футболу 

 

Керівник фізичного виховання 

Оленич В.М., викладачі 

фізичної культури, майстри в/н, 

класні керівники 

110 

 

протягом 

місяця 

 

Відвідання з учнями музею 

"Історія однієї вулиці", 

Національного музею 

"Пирогово", Аптеки- музею на 

Подолі, Музей води, та інших до 

Міжнародного дня музеїв 

Заступник  директора з НВР 

Серба Д.М., завідувач 

бібліотекою Василець Н.Г., 

майстри в/н, класні керівники, 

учнівське самоврядування 

111 
протягом 

місяця 

Лекція для учнів «Моє життя, я в 

ньому вільний» 

Практичний психолог 

Макарівчук Д.Є. 

ЧЕРВЕНЬ 

112 
протягом 

місяця 

 

Презентуємо самоврядування 

групи – підсумки роботи за 2021 

– 2022 навчальний рік (в рамках 

КТС відеоролик  «Портфоліо 

групи») 

Заступник директора з НВР 

Серба Д.М., практичний 

психолог Макарівчук Д.Є.,  

майстри в/н, класні керівники, 

учнівське самоврядування 

113 

протягом 

місяця 

 

Підготовка до вручення дипломів 

та випуску груп 2021-2022 н.р. 

Адміністрація, керівники 

гуртків, майстри в/н,  класні 

керівники випускних груп, 

учнівське самоврядування 



№ п/п 
Дата 

проведення 
Назва заходу Відповідальні 

114 

 

 

протягом 

місяця 

Круглий стіл  «Молодіжна 

культура»  до Дня молоді 

Заступник  директора з НВР 

Серба Д.М., практичний 

психолог Макарівчук Д.Є., 

представники молодіжних 

громадських чи державних 

організацій, майстри в/н,  класні 

керівники, учнівське 

самоврядування 

 


